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In întimpinarea marii noastre sărbători naționale,
urmind chemările tovarășului Nicolae Ceaușescu

0 instalație de înaltă performanță
A

In-

Livrarea integrală, in ordinea

ANGAJARE PLENARĂ

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

ARAD : A fost realizată 
„rama" de metrou 

cu numărul 100Colectivul muncitoresc de la treprinderea de vagoane Arad a înscris în bilanțul faptelor'de muncă cu care întimpină marea sărbătoare națională de la 23 August un nou succes : realizarea „ramei" de metrou (cuplu de două vagoane) cu numărul 100. Aparținînd celei de-a doua generații de metrou, acest ultim produs exprimă în mod sintetic înaltele performanțe tehnico- funcționale la care a ajuns în clipa de față metroul românesc. Este cît se poate de semnificativ faptul că față de primele vagoane din generația a doua (realizate începînd cu anul 1981) ciclul actual de ție s-a redus de trei ori, portul componentelor și mentelor de completare automată, suspensia pneumatică pe pernă de aer, aparatura pneumatică de frînă etc.) a fost complet înlăturat, toate fiind produse acum de industria românească. (Tristan 
Mihuța).

fabrica- iar im- echipa- (cupla

VASLUI : Livrările 
la export — onorate 
înainte de termenCu realizări remarcabile în îndeplinirea și depășirea prevederilor de plan Ia producția fizică și la export întimpină ziua de 23 August și destoinicul colectiv al întreprinderii de. elemente pneumatice și aparate de măsură din municipiul

PENTR U REALIZAREA
INTEGRALĂ A PLANULUI

Constanța —de peste două ori milenară- 
mîndră de noua sa întemeiere socialistă

PAGINA A

Birlad. Organizîndu-și riguros activitatea, diverșificînd continuu gama produselor . fabricate la un inalt nivel calitativ și livrate cu mare promptitudine, el a reușit să expedieze partenerilor de peste hotare, în devans față de planul la zi, aparatură de automatizare industrială însumind 2,3 milioane lei. Onorarea înainte de termen a ■prevederilor de plan la export pe 8 luni raportează, în cinstea marii sărbători naționale a poporului nostru, alte 10 unități economice vasluiene. între care întreprinderea de materiale izolatoare, întreprinderea de aparate de măsură și control din municipiul reședință de județ. Inspectoratul silvic județean, unitățile Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești. (Petru 
Necula).

VÎLCEA : Cu sarcinile 
de producție la ziMobilizați în entuziasta întrecere socialistă, oamenii muncii din 19 unități economice ale județului Vîlcea raportează, în cinstea zilei de 23 August, îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor la producția- marfă industrială prevăzute pentru primele 8 luni ale anului. în rîndul fruntașilor se numără colectivele de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii forestiere de exploatare și transport, întreprinderii electrocentrale, întreprinderii miniere Horezu, întreprinderii viei și vinului Drăgășani, Fabricii de nutrețuri combinate Băbeni și altele. 

(Ion Slanciu).

La întreprinderea de elemente pentru automatizări din Capitală, prima unitate de acest profil înființată pe baza hotăriri- lor Congresului al IX-lea al partidului privind crearea ' și dezvoltarea industriei românești de automatizare a proceselor de producție, rezultatele obținute în primele șapte luni ale acestui an sint semnificative. Consemnăm unul , dintre cele mai recente sudeese ale acestui colectiv. „Preocupați de optimizarea proceselor industriale, am realizat o nouă instalație de comandă automată a proceselor tehnologice (S.C.A.), care completează sistemul de reglare automată al acestor procese, ne spune Ion Somandru, secretar al comitetului de partid pe întreprindere. Conceput și proiectat în întregime de un colectiv de specialiști și muncitori ai. fabricii noastre- — conduși de ing. Șerban Radu, la care aii contribuit din

plin șeful de echipă Ion Ion, inginerii Gabriel Țâranu, George Ivanov și alții — . în colaborare cu Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru automatizări și telecomu-
La întreprinderea 

de elemente 
pentru 

automatizări 
din Capitală

nicații, acest sistem de comandă automată poate fi folosit in petrochimie, metalurgie, industria energetică etc. Avantajele fabricației acestei instalații sint multiple t tipizarea integrală a elementelor constructive, gruparea lor pe module funcționale, precum și diminuarea; numărului de componente electronice folosite. Toate acestea ii asigură, deopotrivă, creșterea fiabilității în exploatare (cu peste 30 la Sută față de vechiul

sistem), precum și cunoașterea, localizarea și depanarea mai rapidă a defecțiunilor din ansamblul tehnologiei industriale pe care o deservește. Sint caracteristici constructive care fac posibilă diversificarea producției: de asemenea instalații ce corespund exigențelor și particularităților diferitelor ramuri ale economiei naționale. în viitor, prin introducerea circuitelor inteya- te vom spori disponibilitățile de folosire ale acestui sistem. Prima instalație de acest fel se află în probe tehnologice în secția montaj (în fotografia de jos), urmind ca în cîteva zile să o livrăm beneficiarului — C.E.T.-Iași". Este una dintre realizările de seamă aie acestui harnic colectiv de oameni ai muncii dedicate cu însuflețire , a- propiatei sărbători naționale a poporului român,„ziua de.23 August.
Eugen 
DICHISEANU

O CERINȚĂ ESENȚIALĂ PENTRU1

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
L

de montaj, a utilajelor miniere

Sinteză
și cunoașteremarile deschideri novatoare operate de Con- IX-lea se numără și relevarea adevărului căPrintre greșul al fiecare etapă a construcției socialiste impune o nouă 

sinteză intre teorie și practică, singura in măsură să surprindă elementele de noutate in devenirea societății, să facă din teorie un instrument de înțelegere și transformare a realităților, o veritabilă călăuză a procesului de edificare a noii orînduiri; că într-o perioadă de' mari prefaceri revoluționare, activitatea teoretică, consacrată studierii acestor realități, tendințelor și fenomenelor noi, interpretării lor constituie parte integrantă a procesului de conducere și organizare socială. una din premisele majore care îi asigură perspectivă, vitalitate, eficiență. începînd cu data alegerii 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în fruntea parti
dului, s-a inițiat o amplă activitate de cercetare și in
terpretare creatoare a realităților, care a întemeiat 
noi aprecieri și orientări, a reevaluat, dintr-o perspec
tivă nouă, revoluționară, principalele domenii ale con
strucției socialiste.S-au creat astfel premisele principiale pentru răspunsuri adecvate date multor construcții abstracte, unilaterale, dezvoltate de epoca noastră contemporană, unor interpretări conjuncturale, care nu numai că nu sint de vreo reală utilitate, dar ne pot și îngreuna perceperea unor tendințe și procese în dezvoltarea socială. Reacția de respingere a unor asemenea construcții fără folos și fără viitor este nu numai îndreptățită, dar are și un efect tonic asupra spiritului, luat adesea cu asalt de tot felul de ipoteze și interpretări neîntemeiate. Cu atît mai mult cu cît, într-o anume perioadă printr-un grăbit proces de asociație, s-au confundat uneori elaborările grăbite cu gîndirea teoretică. „exercițiul speculativ" nu de puține ori confuz, cu meditația adincă, revelatoare de învățăminte și concluzii de cel mai mare interes. Și astfel s-a .ajuns la expresia : „Lasă . tovarășe teoria... cunoaștem noi". Reacție ce se poate dovedi cu atît mai păgubitoare cu cît s-ar putea crede că este determinată de vocația practică, transformatoare a epocii, care nu ar mai avea nevoie de teorie și activitate teoretică.Efortul de sinteză este imperios cerut de specificul acestui sfîrșit de secol și de mileniu. Sintem permanent asaltați de fapte noi, de situații noi, de probleme noi. Cum le ordonăm? Pentru că viața le scoate mereu la suprafață. Și dacă le lăsăm astfel să plutească în mediul nostru de existență, ele se constituie, prin alipire mecanică, în conglomerate fără legături intrinseci, care, apoi, ne stînjenesc, ne îngreunează în loc să ne ușureze viața.Activitatea teoretică veritabilă este chemată să re
compună mereu imaginea de ansamblu, modificată sub impactul noilor descoperiri. Cercetarea de profil merge în adincime, descompune universul în fragmente, pentru a-i putea descifra tainele. Dacă cercetătorilor le este strict necesară specializarea, la nivelurile superioare ale organizării și conducerii sociale este absolut indispensabilă imaginea globală, pentru, că aici se operează la nivelul' întregului. Cu cît progresul cunoașterii este mâi accelerat, cu cît descoperirile se succed mai repede, cu atît activitatea de sinteză, de refacere a imaginii întregului devine mai necesară, mai acută. Și aceasta nu numai datorită unui deziderat teoretic, de a avea o imagine corectă, proaspătă, reală, ci și dintr-unul practic nemijlocit. Nu este suficient să iei cunoștință de explozia cercetărilor biologice, să subliniezi importanta descoperirilor din acest domeniu. Esențial din punct de vedere so
cial este să studiezi impactul lor, să detașezi implicațiile și influentele unor asemenea descoperiri care pot merge — și merg — de la domeniul strategiilor de dezvoltare, pînă la cel educațional, cu alte cuvinte să integrezi fiecare mare descoperire în imaginea unitară a ansamblului.Pentru că numai în structura ansamblului, în oglinzile întregului obținem dimensiunea reală a oricărei descoperiri și numai astfel putem dobîndi imaginea clară a impactului pe care îl exercită asupra societății.
(Continuare în pag. a IV-a)

Paul DOBRESCU

In fotografie : Instalația de comandă automată a proceselor tehnologice

no1 n

Punerea în funcțiune la termenele stabilite a tuturor noilor capacități de producție planificate in industria extractivă a cărbunelui reprezintă una din condițiile esențiale pentru sporirea producției in acest sector și extragerea, în acest an, așa cum este prevăzut, a unei cantități de 64,3 milioane tone de cărbune. Analizele efectuate, la față locului, pun in evidență faptul că reușita acestor eforturi depinde, într-o măsură hotărî- toare, de constructorii de utilaj..Indiscutabil, industria noastră de profil dispune de capacitatea de a asigura dotarea corespunzătoare cu utilaje tehnologice a întregului sector minier. Există astăzi întreprinderi și secții destinate special producției de utilaj minier, există unități de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică specializate, a căror activitate este coordonată de centrala industrială de resort. Și totuși, în domeniul producției de utilaj minier Se manifestă o serie de neajunsuri care au făcut ca, în perioada, ce a trecut din acest an, pe ansamblul centralei să se înregistreze o restanță de peste 7 500 tone utilaj minier. Tovarășul Constantin Covlea, director adjunct al direcției aprovi- zionare-desfacere din Ministerul Minelor, ne-a prezentat o situație întocmită pentru bazinele miniere Horezu, Mehedinți, Molru, Rovinari și Combinatul minier Ploiești, din care reiese că unitățile furnizoare sint restante cu subansamble de bază pentru excavatoarele cu rotor și mașinile de haldat, cu termene de punere în funcțiune in anul 1985. Cele mai mari rămîneri in urmă se înregistrează Ia șenilele acționate și neacționate, axele tubulare, căile de rulare și cablurile de ancorare, care pun sub semnul incertitudinii intrarea în exploatare la timp a liniilor tehnologice prevăzute în acest an in bazinul carbonifer al Olteniei. De asemenea, restanțe mari se înregistrează la transportoarele cu racleți și transportoarele fixe cu bandă, ceea ce împiedică punerea în funcțiune a capacităților de producție planificate in minele din Valea Jiului, unde celelalte lucrări miniere sint de acum finalizate.
Optimismul să aibă 

întotdeauna acoperire 
în fapteCare este punctul de vedere al furnizorilor ?— Este adevărat, centrala noastră înregistrează restanțe apreciabile la

unele categorii de utilaj minier, confirmă tovarășul Eugeniu Rădulescu, directorul general al Centralei de utilaj minier și mașini de ridicat din Timișoara. Sintem însă hotărîți să acționăm cu operativitate și răspundere pentru a sprijini eforturile pe care le depun zi de zi minerii pentru a da țării cît mai mult cărbune. Ana- lizînd stadiul asigurării bazei teh- nico-materiale necesare pentru producerea utilajelor în discuție, considerăm că vom recupera, in această lună chiar, restanțe însumind peste . 6 000 de tone.Desigur, merită reținute asigurările date de directorul general al centralei. Dacă lucrurile ar decurge așa, atunci practic, pînă Ia jumătatea lunii septembrie, toate restanțele ar fi recuperate. Dar să vedem cît de realist este un‘asemenea optimism, ce acoperire are în fapte? Redăm în acest sens opiniile unor cadre de conducere din cineva. unități .ale cen-, trâlei. „întreprinderea «Unio» — Satu Mare înregistrează o restanță de peste 1 100 tone, în special la transportoarele miniere cu racleți — precizează Vasile Pușcaș, inginerul- șef al unității. Cauza o constituie lipsa lanțului 0 18 tip C produs de întreprinderea «Ciocanul» din Nădrag și a motoarelor ASAMA fabricate la întreprinderea de mașini electrice București. Aceste' unități nu și-au onorat nici în lunile trecute obligațiile contractuale și, după părerea mea, este foarte puțin probabil că, in această lună, ne vor livra în totalitate produsele menționate. Drept

urmare, nici noi nu ne vom putea respecta graficele de livrări încheiate în comun cu minerii". „Avem o . restanță de 139 tone de utilaj minier, datorită lipsei unor furtunuri speciale, dar mai ales a arcurilor disc B 100 și B 56 pentru platformele cu pași suitori pe care întreprinderea de profil din Mediaș întîrzie să ni le execute — ne spune Con
stantin Ciocoiu, director comercial al întreprinderii de utilaj minier Fi- lipeștii de Pădure. Lipsa acestor arcuri, peste o mie la număr, periclitează realizarea planului și în luna august".Deci, aprecierile conducerii centralei nu concordă cu situația din unele întreprinderi. Pe ce se bazează, atunci, conducerea centralei cind își asumă angajamentul că in această lună va fi recuperată majoritatea covîrșitoare a restanțelor? Sîntem convinși că oamenii muncii din unitățile. producătoare dp li-ț.ilai-.minier vor depune eforturi'' stăruitoare in acest sens. Dar, așa cum am văzut, eforturile lor sint îngreunate de lipsa unor materiale și subansamble pe care trebuie să le asigure diferite unități colaboratoare. Este o situație dealtfel cunoscută și de conducerea centralei, înțeles : producția Un lucru trebuie insă bine recuperarea restanțelor la de utilaj minier este posi-

Gheorghe IONITA 
Cezar IOANA corespondentul „Scinteii"

(Continuare in pag. a 11-a)
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Contemporaneitatea |

înaintașilorcriti- istoria române in ei constituie

Cît timp aveți pentru creația tehnicăși cum îl folosiți, tovarășe inginer ?
Un imperativ 

al prezentului 
și, deopotrivă, 

al viitoruluiDe curînd a avut loc ™ întreprinderea mecanică Plopeni, județul Prahova, un simpozion pe probleme de hidraulică. Participanți — peste 140 de invitați, beneficiari și specialiști în tehnica hidraulică din întreprinderi, institute de cercetări și de învățămint din țară. Dezbateri aprinse, confruntări deschise între oameni care vorbesc „aceeași limbă", preocupați de progresul necontenit al a- cestei ramuri moderne pentru sfirșitul nostru de secol și de mileniu.Ce a determinat amintita reuniune generatoare de... scintei benefice ?„Sîntem principalul producător și furnizor de produse și elemente hidraulice din țară. Pe acestea le regăsim in mecanismele hidraulice din excavatoare, tractoare, nave, locomotive, utilaj minier, autobasculante grele, în aviație etc. Firesc, ne interesează cum se comportă în exploatare, exigențele actuale ale diversificării producției, perfecționările cerute imperativ de viață. Cu alte cuvinte, cum punem noi în valoare capacitatea de crea-

Ia

ție tehnică de care dispunem" (Zaharia Vlăsceanu, secretar adjunct al comitetului de partid pe întreprindere).Astăzi, întrebarea ce s-a făcut, ce se face pentru afirmarea din plin a gîndi- rii tehnice românești, in amplul proces al revoluției

talizate cu limpezime. Cum se acționează în această ordine de idei la întreprinderea mecanică din ~ peni ? Reținem cîteva de sinteză de la Ion 
cea, șeful cabinetului nic :® în actualul cincinal, aproape întreaga producție

Plo- date 
Bor- teh-

creștere a calității, competitivității muncii, a conteniteDe la liniem că, aici, s-au produs în schimbări mentale,— Pînă

și productivității modernizării ne- a producției, început să sub-

A

CITEVft RĂSPUNSURI, EXPERIENȚE 
ȘI ÎNVĂȚĂMINTE CU VALABILITATE 

MĂI LARGĂ AFLATE LA ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ DIN PLOPENI

tehnico-științifice? se pune, trebuie să se pună in toate uzinele noastre. întrebare firească, cu o motivație izvorîtă din realitatea imediată. „Dacă nu ne 
vom angaja cu toată ho- 
tărirea pe calea noii revo
luții tehnico-științifice — afirma recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
vom rămine in urmă în în
treaga dezvoltare economi- 
co-socială, cu repercusiuni 
grave pentru întregul pro
ces revoluționar <le făurire 
a noii orinduiri sociale, de 
ridicare a bunăstării po
porului, de întărire a pa
triei noastre, a indepen
denței sale !“.Direcții de acțiune cris-

a fost înnoită ori modernizată.© Numai în primul semestru al anului în curs s-au făcut propuneri de invenții și inovații cu economii antecalculate de circa 6 milioane de lei.• Temele de cercetare din creația tehnică de masă, nominalizate în planul tehnic al întreprinderii pentru acest an, sint in- tr-un număr de 410, cu o economie antecalculată de circa 150 milioane lei.Ne oprim la aceste date. Ce arată ele ? Mai presus de toate și fără vorbe mari — preocuparea de a pune în priză gîndirea tehnică, această

acest domeniu dacă nu funda- oricum pozitive, în urmă cu zece ani, de exemplu — ne spune — ing. Gelu Juncu, inginerul-șef cu pregătirea fabricației — se socotea firesc ca de concepție să se ocupe numai inginerii și tehnicienii din compartimentul... concepție. Cîți lucrează aici ? Un număr destul de limitat, se-nțe- lege. Imensa majoritate a inginerilor sint în sectoarele productive.— Potențial aflat în stare latentă.— Ba deloc ; era pus la lucru, dar sub capacitatea calificării. Cu efecte nedorite pentru mișcarea și promovarea ideilor noi, novatoare, din care producția să aibă un ciștig măsurat inginerește.— Soluția ?— Asigurarea viabilității, în continuare, a compartimentului de concepție. Plus crearea de nuclee de
Iile TANASACHE 
Constantin CĂPRARUuriașă forță de (Continuare în pag. a V-a)

Confruntarea cului literar cu literaturii întregul un examen definitoriu.De la analizele parțiale la asumarea marelui fenomen este de străbătut o cale și traversarea califică o viziune. Simplul analist, oricit de aplicat sau ingenios, va rămîne autorul unor viziuni parțiale, fatal limitate. Una din explicațiile pentru care literatura română a fost neînțeleasă sau minimalizată pe anume porțiuni ale ei vine tocmai din întrebuințarea unor mo
dele analitice parțiale, acolo unde materia literară cerea o altfel de analiză și de viziune. A opera cu măsurile literaturii sur- realiste în spațiul literaturii vechi ar fi — dacă s-ar apela la un asemenea procedeu limită — un nonsens. A scrie, deci, istoria literară exclusiv dinspre prezent către trecut poate fi o operație interesantă, atractivă, cu rezultate incitante, dar ea nu ar putea ține locul unei adevărate istorii literare. Și G. Călinescu, în esență, a văzut istoria literaturii române pînă în secolul XIX. din punctul de vedere al acestui secol, mai exact dinspre Eminescu înapoi, dar el nu aborda punctul de vedere al secolului său, XX, ci pe cel al creației eminesciene, căutînd să sublinieze un factor 
de continuitate a lite
raturii române. G. Ibrăileanu considera apariția geniului eminescian fără nici o explicație. G. Călinescu ii oferea explicația unor precedente artistice pe aceeași linie din care apoi apărea Eminescu. El nu folosea o grilă estetică indiferentă la fenomenul analizat, ci una propusă chiar de materia de studiu. Dia- y lectica fenomenului E-

minescu presupunea o serie anterioară și G. Călinescu nu face de- cit s-o evidențieze.în fond, chestiunea ține de data la care 
este fixat începutul li
teraturii române. Pentru unii istorici literari ea incepe la 1848, alții o datează înce- pind cu Junimea sau alții după primul război mondial. In unele cazuri s-ar putea crede că data hotăritoare ține de biografia cenaclului la care criticul este părtaș. Oricare din aceste puncte de vedere este limitativ, ceea ce nu le împiedică uneori de a încerca excluderea celorlalte. Iar dacă o asemenea viziune frac- 
ționată ajunge să intre și in manuale, ea devine un obstacol în calea cunoașterii și valorificării celorlalte etape literare. Glorificarea școlară . a Junimii și a scriitorilor ei a avut drept consecință nedreptățirea literaturii anterioare. Faptul s-a repetat, la un moment dat, cu literatura interbelică ridicată pe un piedestal fetișizant, cu atît prestigios, cu cît din scriitorii ei au cut după ultimul boi mondial printr-o fază de umbră. Unicul sediu al marilor gesturi, al marilor personalități, al marilor o- per.e a devenit pențru mulț.i doar perioada interbelică. Evaluarea este comodă și liniștitoare. Aici, în acest interval, par a. fi fost puse și rezolvate toa- . te problemele literaturii române, după a- ceea nemaifiind nimic de făcut. Să fie oare așa? Mai întîi să observăm că scriitorii interbelici, formați a- proape toți — ne referim la scriitorii de primă mărime — mai înainte, se simt chemați a înfăptui deziderate anterioare. Cazul cel mai grăitor este al romanului,

mai unii tre- răz-

pînă atunci mai ales teoretizat și năzuit, dar impus ca o realitate valabilă abia după primul război mondial. Perioada interbelică a fost o verigă în- tr-un lanț, faza unui proces care continuă, chiar dacă el nu este în totul elucidat azi. O literatură nu se inventează peste noapte ; ea este rodul unei prefaceri continue. Prima datorie față de acest bogat fenomen literar interbelic ar fi, deci, cercetarea și a- naliza lui.Biografiile și monografiile care să consemneze asumarea vie a acestui fenomen atit de prestigios cad în perimetrul activității de azi. Asta presupune, desigur, ieșirea din stadiul simplelor analize și din confortul automatismelor is- . toriografice, încă prezente in optica unor „analiști"... Lectura și evaluarea literaturii anterioare nu este numai o chestiune de text, ci și de context. Contextul are darul de a lumina opera și de a-i conferi sensul cel mai îndreptățit. în- tr-un fel citim „Noi vrem pămînt". dacă o legăm de drama țărănimii din. România de dinainte de 1918, și altfel atunci cind știm că este legată de procesul memorandumului de la 1894. „Ivan Turbincă" se citește intr-un registru propriu dacă se ține seamă de anul său de apariție, 1878, iar „Creanga de aur" capătă sensuri suplimentare textului dacă reținem anul de anariție, 1933. Cînd așeza sub prefața la marea sa istorie literară data 24 ianuarie 1941. ziua lichidării rebeliunii legionare, G. Călinescu ne oferea o
Mihai UNGHEANU
(Continuare 
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RECOLTAREA DE TOAMNĂ

DE LA ADOPTAREA HOTĂRlRROR
LA ÎNFĂPTUIREA LOR-UN DRUM CÎT MAI SCURTOri de cite ori se reunește, adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea de construcții de nave și utilaj tehnologic din Tulcea dezbate cele mai actuale și importante probleme ale activității economice. Dar și mai important este faptul că, de fiecare dată, forul autoconducerii muncitorești adoptă hotărîri de mare însemnătate pentru realizarea riguroasă a prevederilor planului. Ele sînt emanația gîndirii colective, a priceperii, inițiativei și spiritului de răspundere ce caracterizează oamenii muncii din această întreprindere, în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari. Așa s-a întîmplat și la recenta adunare generală a oamenilor muncii. Așa s-a întîmplat și la începutul anului cînd oamenii muncii de aici au dezbătut sarcinile ce le revin și au adoptat importante hotărîri pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an, pentru realizarea ritmică a producției fizice și a celei destinate exportului, pentru creșterea productivității muncii și reducerea consumurilor materiale și energetice.Dar tot atît de adevărat este că oricît de bine gîndite, oricît de importante ar fi hotărîrile adoptate, ele vor deveni cu adevărat eficiente, se vor concretiza în rezultate tot mai bune în producție numai în momentul finalizării lor. Iată de ce ne-am propus să analizăm modul în care au fost înfăptuite hotărîrile adoptate la începutul acestui an de către adunarea generală a oamenilor muncii din această puternică unitate economică tulceană.De la bun început se impune o precizare : marea majoritate a măsurilor adoptate de adunarea generală a oamenilor muncii, care au avut ca termen de realizare primul semestru al acestui an, au fost aplicate. Cele 9 măsuri neaplicate pînă la finele primului semestru, din cele 48 cîte cuprindea programul unitar de măsuri aprobat la începutul anului, au fost materializate și ele în luna iulie, întîrzierile în aplicarea acestora dator!ndu-se unor factori din afara întreprinderii. Ca urmare, sarcinile de plan pe șapte luni atît la producția-marfă, cit șl la export au fost îndeplinite și depășite.Așadar, cum s-a acționat pentru ducerea la îndeplinire a hotărîrilor adoptate de forul democrației muncitorești, ce metode concrete s-au folosit, ce experiență s-a acumulat ?Organul învestit să traducă în viață hotărîrile adunării generale este, după cum se știe, consiliul oamenilor muncii. „Hotărîtoare au fost și sînt în această privință, așa cum ne demonstrează propria experiență, două lucruri — ne spune tovarășul Alexandru Tudorov, secretarul comitetului de partid, președintele ' consiliului oamenilor muncii. In primul rînd faptul că nu am așteptat să treacă vremea, ci chiar imediat după adunarea generală consiliul oamenilor muncii a trecut la organizarea aplicării hotăririlor stabilite,

Prin creșterea mai 
a productivității

accentuată
munciiSPORURI IMPORTANTE DEîn actualul cincinal, colectivul întreprinderii de utilaj' chimic din Bor- zești — unitate reprezentativă a industriei județului Bacău — s-a situat, an de an, pe locuri fruntașe in întrecerea socialistă cu celelalte unități similare din țară. Hotărît să păstreze și să consolideze tradiția bunelor rezultate, să-și aducă prin faptele sale de muncă O contribuție cit mai substanțială la creșterea avuției naționale și la progresul general al țării, harnicul colectiv de oameni ai muncii din această unitate a obținut și în perioada care a trecut din acest an remarcabile succese în îndeplinirea prevederilor planului și a angajamentelor asumate în întrecere.Mai exact, de la începutul acestui 

an și pînă în prezent, constructorii de utilaje chimice de pe Valea Tro- tușului au realizat o producție-marfă suplimentară în valoare de peste 30 milioane lei, concretizată în 250 tone utilaje tehnologice și mari cantități de piese de schimb. Totodată, ei au livrat la export, in plus față de prevederile planului, mărfuri in valoare de 10 milioane lei. Demne de relevat sînt și rezultatele obținute de acest colectiv în domeniul creșterii eficienței economice. Practic, întregul spor de producție a fost realizat prin creșterea productivității muncii, nivelul planificat al acesteia fiind depășit în lunile care au trecut din acest an cu 16 000 lei pe fiecare om al muncii.— Pe deplin conștient de importanța sarcinilor ce-i revin în actuala etapă de dezvoltare intensivă a economiei naționale — ne spune inginerul Constantin Uzum, directorul întreprinderii — colectivul nostru acordă cea mai mare atenție înfăptuirii neabătute a sarcinilor ce-i revin pe baza Programului privind creșterea mai accentuată a productivității muncii, program elaborat, după cum se știe, din inițiativa și cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In acest scop, au fost efectuate analize concrete, minuțioase, în toate secțiile și la fiecare loc de muncă, stabilindu-se un program propriu de acțiune ce cuprinde o seamă de măsuri precise, temeinic fundamentate, care vor asigura, cu certitudine, dublarea in următorii ani a productivității muncii.Consultăm și noi acest program. Notăm, mai întîi, evoluția productivității muncii în această unitate: comparativ cu anul 1980, nivelul a- cestela a fost în anul 1983 cu aproape 31 la sută mai mare; pentru acest an se prevede o creștere de 67 la sută, iar pentru anul 1990 — de a- proape 2,2 ori. în al doilea rind, constatăm că programul elaborat in întreprindere pentru înfăptuirea acestor obiective este îmbogățit continuu cu noi măsuri, prin consultarea și cu 

activitate ce se urmărește permanent și riguros. în al doilea rînd faptul că, de regulă, la noi oamenii care fac diverse propuneri sînt împuterniciți să acționeze nemijlocit pentru aplicarea lor".Desigur, acest stil de muncă s-a conturat, s-a încetățenit pe parcursul anilor, în confruntarea cu problemele și neajunsurile ivite și depășite. Din discuțiile cu mai mulți membri ai consiliului oamenilor muncii a reieșit că și aici a existat, în urmă, cu cîțiva ani, la unele cadre cu munci de răspundere, ideea că important este să se stabilească ho- tăririle, măsurile necesare, urmărirea înfăptuirii lor pe parcursul timpului revenind, ca o treabă de rutină, secretarului consiliului oamenilor muncii. Dar acum cum stau lucrurile ? — întrebăm. „Și acum secretarul consiliului oamenilor muncii împreună cu șeful biroului 
Din experiența Consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de construcții navale și utilaje 

tehnologice Tulcea

organizarea muncii, în calitatea sa de membru al consiliului, au sarcina să întocmească săptăminal evidența precisă, cu termene și responsabilități, a modului cum sînt traduse în viață măsurile stabilite de adunarea generală a oamenilor muncii — ne spune președintele consiliului oamenilor muncii. Dar pe baza acestor grafice de urmărire, care prevăd termene și răspunderi exacte pentru cadrele de conducere din consiliu, acum, periodic, in ședințele biroului executiv și ale consiliului, precum și în plenare ale comitetului de partid, analizăm amănunțit stadiul înfăptuirii, al finalizării fiecărei hotărîri și măsuri adoptate de forumul autoconducerii muncitorești și stabilim modalitățile pentru înlăturarea eventualelor greutăți și neajunsuri".într-adevăr ; am putut constata că, practic, nu există ședință a consiliului oamenilor muncii în care să nu se analizeze stadiul aplicării hotărîrilor. Nu este vorba doar de o trecere în revistă a măsurilor care au avut termen scadent sau urmează să fie înfăptuite. Cu -acest prilej, membrii organului de conducere colectivă analizează modul în care s-a acționat, ce rezultate a avut o măsură sau alta și ce s-ar putea face pentru sporirea eficienței aplicării ei, ce trebuie întreprins pentru finalizarea, în continuare, a celorlalte măsuri stabilite și de care depinde bunul mers al producției. Așa se face că, de multe ori, pe parcursul aplicării, lor hotărîrile adoptate de adunarea generală sint îmbunătățite, completate, căpătînd un caracter și mai mobilizator pentru colectivul' întreprinderii. Iată, un .^exemplu. .« Atunci cînd într-una din ședințele consiliului s-a analizat modul in care 

participarea permanentă a tuturor muncitorilor, precum și în cadrul larg democratic al adunărilor generale ale oamenilor muncii. Ca urmare și rezultatele sînt superioare atît prevederilor din programul amintit, cit și celor din planul pe acest an. în primul semestru, aceste prevederi au fost depășite cu 10 la sută.Perfecționarea și modernizarea continuă a tehnologiilor de fabricație și a mijloacelor tehnice din dotare constituie una din direcțiile principale spre care și-a îndreptat preocupările colectivul de oameni ai muncii de aici spre a asigura o tot mai înaltă. productivitate a muncii. Măsurile stabilite în acest scop au în vedere, în primul rînd, mecanizarea unor lucrări, pentru efectuarea cărora se depunea multă muncă manuală, cum sînt transporturile uzina-
Din experiența 

întreprinderii de utilaj 
chimic Borzești

le și o seamă de operații din sectorul forjă. Mecanizarea transportului vaselor din cîmpul de fabricație in camera de efectuare a controlului nedistructiv, aplicarea tehnologiei de prelucrare în flux continuu a țevilor pentru schimbătoarele de căldură, crearea unor dispozitive pentru rotit inelele in timpul forjării, introducerea tehnologiei'de sudură în mediu de gaz protector — sint doar citeva din măsurile aplicate, sau în curs de înfăptuire, în principalele secții dș producție.Acestor măsuri li se adaugă introducerea unor utilaje concepute și realizate cu forțe proprii, utilaje care contribuie la modernizarea procesului tehnologic, la reducerea efortului fizic și, prin aceasta, la creșterea productivității muncii. Iată citeva exemple. Prin realizarea unei linii tehnologice, complet mecanizate și automatizate, de prelucrare in flux a țevilor de la fascicolele tubulare ale schimbătoarelor de căldură, subingi- nerul Gheorghe Irimia, împreună cu alți specialiști, au reușit să asigure la această operație dublarea productivității muncii. Totodată, prin introducerea unei mașini hidraulice de mandrinare a țevilor tubulare, concepută și construită de un colectiv condus de inginerul Emil Lemnaru, productivitatea muncii a crescut de circa 3 ori. Același efect asupra productivității muncii îl au și introducerea sistemului de debitare a foilor de tablă groasă necesară virolelor direct în șanfren, folosirea unor dispozitive pentru găurirea flanșelor, strunjirea coturilor ș.a.Cu aceeași stăruință și eficiență 

se aplică măsurile privind reducerea consumului de metal — punct principal în programul de măsuri adoptat de adunarea generală a oamenilor muncii — inginerul Andrei Suhov evidenția că, deși toate prevederile stabilite în acest sens au fost realizate, obținîndu-se de la începutul acestui an economii de metal din care s-a realizat o navă de 2 000 tdw, totuși, în întreprindere există încă rezerve importante. „In ședința din luna iunie — ne spune inginerul Andrei Suhov — am făcut o serie de propuneri în scopul diminuării și mai accentuate a consumului de metal. Este vorba de aplicarea unor tehnologii moderne de debitare a tablei care permit folosirea instalațiilor de sudură cu programare numerică, de realizare a tubulaturii după metoda copierii. Chiar dacă am mai prelungit ședința cu o jumătate de oră stăruind asu

pra acestora, cu toții am ajuns la concluzia că, de fapt, trebuie să acționăm cu toată perseverența pentru o și mai bună gospodărire a metalului in întreprinderea noastră". Propunerile făcute atunci în consiliul oamenilor muncii au conturat și stabilit noi măsuri care vor duce, pînă la sfîrșitul anului, la un indice de utilizare a metalului de aproximativ 92 la sută, față de hotărîrea inițială care prevedea un indice de 87 la sută.Demnă de remarcat este, de asemenea, preocuparea statornică a comitetului de partid, a consiliului oamenilor muncii din această întreprindere pentru implicarea membrilor comitetului și ai consiliului în înfăptuirea propriilor propuneri făcute în adunarea generală sau în consiliul oamenilor muncii. „Este o concluzie desprinsă din propria activitate. din greutățile și neajunsurile constatate și depășite de-a lungul anilor — ne spune secretarul comitetului de partid. Pentru că șl la noi a fost o vreme cind anumiți tovarăși din conducerea întreprinderii făceau propuneri, utile dealtfel, dar cind era vorba de realizarea lor, tot ei propuneau să le înfăptuiască alții".O mentalitate, după cum aveam să constatăm, schimbată radical. In una din ședințele consiliului oamenilor muncii, inginerul Paul Dănăllă a propus să se reorganizeze fluxul de fabricație pentru navele mici, ar- gumentînd că spațiile de producție existente în fabrica de utilaj tehnologic: nu sint folosite corespunzător.,: El a pxplicat detaliat că, prin ream-7 plasarea utilajelor de . aici, se pot. crea noi linii tehnologice de. mdîitajr pentru navele de dimensiuni și puteri mici, asigurîndu-se astfel creș*

PRODUCȚIEacționează colectivul întreprinderii din Borzești și pentru organizarea superioară a producției și a muncii. Printre măsurile stabilite în acest scop, multe dintre ele aplicate de acum în practică, se numără reorga* nizarea și perfecționarea activității de execuție a prototipurilor și utila* jelor dinamice, a schimbătoarelor de căldură și a SDV-urilor specifice; specializarea formațiilor de muncă ce execută utilajele pentru export ; aplicarea principiilor ergonometrice în sectorul de prelucrări mecanice; tipizarea tehnologiilor de execuție a flanșelor plate din oțeluri aliate etc. în același timp, așa cum aveam să constatăm în timpul documentării, pentru a se asigura încărcarea optimă a capacităților de producție, eliminarea timpilor morțl și a staționărilor inutile, comisia pentru productivitatea muncii, organizarea științifică a producției și a muncii — ajutată de cadre de conducere, specialiști și muncitori cu o bogată experiență — efectuează permanent studii pe grupe de mașini-unelte pentru a se cunoaște cu precizie necesarul de scule și dispozitive, precum și analize ale fluxurilor de fabricație în vederea identificării tuturor locurilor înguste și stabilirii celor mai bune măsuri pentru înlăturarea lor. „Prin asemenea acțiuni — precizează economistul Mihail Scarlat, șeful biroului organizarea producției și a muncii — în acest an vom economisi un volum de manoperă de circa 50 000 ore-om, ceea ce va asigura un spor substanțial de productivitate".O atenție deosebită se acordă ' — potrivit programului de creștere a productivității muncii stabilit la nivelul întreprinderii — și ridicării continue a nivelului de pregătire profesională a întregului personal muncitor. Practic, in prezent toți oamenii din această unitate învață; cursurile de perfecționare a pregătirii profesionale se desfășoară pe grupe, pe meserii și specialități și sint conduse de cadre cu munci de răspundere, de cei mai buni specialiști.Evident, măsurile întreprinse de colectivul întreprinderii de utilaj chimic din Borzești pentru creșterea productivității muncii sint mult mai numeroase. Nu vom insista asupra lor. Menționăm însă că aplicarea lor consecventă in practică a contribuit în mod hotăritor la obținerea unui succes cu adevărat remarcabil : Îndeplinirea înainte de termen, in luna iulie, a planului pe actualul cincinal la toți indicatorii fizici și valorici principali, ceea ce creează condiții ca pînă la sfîrșitui anului colectivul acestei unități să realizeze o producție-marfă suplimentară în valoare de aproape 400 milioane lei.
Gheorghe BALTAcorespondentul „Scinteii" 

terea productivității muncii. Consiliul oamenilor muncii și-a însușit această propunere, iar răspunderea pentru aplicarea ei a revenit chiar celui care a formulat-o, precum și inginerului Ion Iosifescu, directorul fabricii de utilaj tehnologic. Cei doi ingineri au elaborat un studiu pe baza căruia s-a trecut la reampla- sarea utilajelor în halele de producție’, ale fabricii, Iar spațiile rămase libere au fost dotate cu instalații, realizate prin autoutilare, pentru montarea corpului navelor de dimensiuni mici. Pe această cale s-a asigurat o creștere a productivității muncii la montajul navelor cu aproape 20 la sută, iar indicele de utilizare a capacităților de producție a sporit și el cu aproape 10 la sută. într-o altă ședință, comunistul Cornel Dascălu a propus / ca depozitul de materiale recuperabile să fie construit cu forțe proprii, să nu se mai aștepte echipele de constructori. După o analiză temeinică a documentației de execuție, ■ după ce s-au adus toate materialele necesare, o formație de lucrători coordonată de inginerul Cornel Dascălu, care a avut ideea. respectivă, a început lucrul, iar depozitul a fost pus în funcțiune cu două luni mai devreme față de termenul prevăzut și cu importante economii financiare.înfăptuirea perseverentă a hotărîrilor, a măsurilor stabilite de adunarea generală a oamenilor muncii, care au asigurat și asigură realizarea în bune condiții a sarcinilor economice, are în această întreprindere și o altă explicație. în stilul de muncă al comitetului de partid s-a statornicit practica ca cei care răspund în mod concret de înfăptuirea unei hotărîri. de aplicarea unei măsuri sau alteia, să raporteze in mod sistematic și concret asupra stadiului realizării acestora, fie în cadrul consiliului oamenilor muncii, fie în cadrul comitetului de partid. Pentru că, de regulă, atît cei care au făcut propunerile, cit și cei care au primit sarcina să răspundă de realizarea unor hotărîri sau măsuri sint tot comuniști. Iar aceasta determină creșterea răspunderii fiecărui membru de partid pentru îndeplinirea sarcinii încredințate, precum și sporirea exigenței colectivului față de munca fiecărui comunist în parte, fie el directorul întreprinderii, maistru sau muncitor membru al consiliului oamenilor muncii. Stilul de muncă al comitetului de partid și al consiliului oamenilor muncii și, evident, rezultatele obținute demonstrează că oricît de mobilizatoare ar fi sarcinile de plan, oricit de complexe ar fi hotărîrile și măsurile adoptate, colectivul de oameni ai muncii, în frunte cu comuniștii, dis-, pune de forțele, resursele și energiile necesare pentru înfăptuirea lor, asigurindu-se astfel buna desfășurare aKactivității economice a întreprinderii.
Al. PINTEA >
N. AMIHULESE1corespondentul „Scinteii" florii-soarelui sînt gata de a intra

Pus în mișcare, asemenea gigant, montat pe platformele din zonele Rovinari, Jilț și Motru, excavează zilnic zeci de mii de metri cubi steril sau tone cărbune din carierele Gorjului
0 cerință esențială pentru creșterea producției de cărbune
(Urmare din pag. I) bilă numai printr-un sprijin concret, direct, la fața locului,, acordat unităților din subordine, în special în soluționarea problemelor legate de asigurarea bazei materiale necesare.
Un paradox: în avans... 

dar cu restanțeDin cele relatate se desprinde că lipsa unor materiale sau subansam- ble constituie una dintre cauzele restanțelor actuale. Să fie aceasta singura cauză? Iată-ne, așadar, la întreprinderea mecanică Timișoara, care realizează un număr însemnat de excavatoare ESRc 470 și susțineri mecanizate pentru abataje.— în perioada care a trecut din acest an am executat și livrat în avans peste 1 500 tone de utilaj minier, dintre care 375 tone pentru excavatorul nr. 19 din bazinul Horezu, 300 de tone pentru excavatorul nr. 20 de la întreprinderea minieră Jilț și alte subansamble pentru diverse unități .miniere — ne asigură, de la început, tovarășul Andrei Schrepler, inginerul-șef al unității.Nimic de zis, aceste rezultate atestă preocuparea colectivului unității pentru realizarea utilajelor miniere destinate noilor capacități care urmează să intre în funcțiune in acest an. O analiză mai aprofundată scoate însă la iveală un paradox : in timp ce unele utilaje au fost livrate în avans. întreprinderea timișoreană are totuși o restanță de circa 200 tone de utilaj minier. Explicația ? Ne-o dă tot inginerul-șef a] întreprinderii.— Pe fluxul de fabricație apar destule necorelări datorate nerespec- tării termenelor de livrare a unor furnituri de către anumițî colaboratori. în acest caz, sintem nevoiți să oprim fabricația unor subansamble și să începem altele cu alte termene de livrare. Montarea excavatoarelor cu rotor nu se poate face deeît într-o anumită ordine, precis stabilită prin tehnologiile de lucru, dar din motivele pe care le-am arătat, sintem puși în situația să nu putem

Cea mai complexă campanie 
agricolă - pregătită 

și organizată exemplar!Prin volumul mare de lucrări ce trebuie executat, campania agricolă de toamnă se detașează ca fiind cea mai complexă și desigur dificilă dintre campaniile agricole ale anului. Practic, la strîngerea, transportul și depozitarea culturilor de toamnă sînt angrenate toate utilajele și mașinile agricole din dotarea stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii. Este firească deci cerința ca pregătirea acestor utilaje să se facă în cele mai bune condiții și ca organizarea activității să se facă pretutindeni cit mai judicios, știin- du-se că aceste elemente determină hotărîtor încadrarea executării lucrărilor în perioadele de timp stabilite și, implicit, evitarea pierderilor de recoltă. Iar în județul Buzău termenele stabilite de comitetul județean de partid pentru încheierea principalelor lucrări din campania de toamnă sînt clare pentru toate unitățile agricole : floarea-soarelui trebuie strînsă și depozitată in 8 zile, porumbul în maximum 30 de zile, sfecla de zahăr în funcție de graficele de recoltare etc. „Toate aceste termene, stabilite pentru fiecare lucrare în parte, sint realiste- șl deci posibil de respectat — ne spune 
Ștefan Iordache, inginerul-șef al Trustului județean al S.M.A. în fundamentarea lor s-a pornit de la mijloacele mecanice existente in cele 14 stațiuni pentru mecanizare si forța de muncă din unitățile agricole. Problema cea mai stringentă pentru noi este să asigurăm cît mai repede punerea în funcțiune a tuturor utilajelor mecanice din dotare."

Răspundere și exigență 
sporite pentru încheierea la 
timp și de bună calitate a 
reparațiilor. De 13 încePut £acem precizarea că în județul Buzău punerea la punct a utilajelor ce vor fi angrenate în apropiata campanie se desfășoară sub semnul urgenței. Este firesc să se procedeze așa întrucît, după cum apreciază specialiștii, la sfirșitul acestei luni va începe recoltarea florii-soarelul în întreg județul. iar în zonele Balta Albă și Rușețu, cu terenuri mai ușoare, chiar după 25 august. Investigațiile întreprinse în secțiile de mecanizare ale S.M.A. Poșta Cilnău au urmărit cu precădere modul în care se acționează pentru pregătirea temeinică a utilajelor ți mașinilor agricole. Comitetul județean de partid a stabilit termene precise pentru finalizarea reparațiilor : 15 august — la combinele de recoltat floarea-soarelui. cartofi și furaje și 31 august pentru porumb, soia și sfeclă de zahăr. In toate secțiile S.M.A.-ului este evidentă grija pentru respectarea. acestor termene. în fapt, cele 48 de combine pentru recoltarea'

livra subansamblele în ordinea de montaj.La fel se prezintă lucrurile, și în alte unități ale centralei. Ca atare, centrala a livrat în avans peste 4 400 de tone de utilaje miniere. Sînt ele folositoare? Greu de apreciat, atita timp cit depozitele beneficiarilor sint literalmente sufocate de subansamble ce nu pot fi montate, deoarece n-au fost livrate în succesiunea tehnologică a lucrărilor. De aici reiese _că răspunderea pentru realizarea și livrarea în ordinea montajului a utilajelor miniere o poartă atît unitățile furnizoare, cît și întreprinderile colaboratoare ale acestora.
Și unitățile colaboratoare 

trebuie să pună serios 
umărulîn cadrul unei recente ședințe de comandament, ce a avut Ioc la Centrala de utilaj minier și mașini de ridicat din Timișoara, toate aceste probleme au fost aduse, bineînțeles, in discuție. Din păcate, insă, la ședință nu au fost prezenți decit o parte dintre furnizorii de materiale și colaboratorii din alte centrale și ministere. Ca atare, probleme de .mare însemnătate nu și-au găsit rezolvarea cuvenită. Este vorba. în primul rînd, de asigurarea necesarului de motoare electrice, reductoare, rulmenți grei, cabluri, table de diverse calități și dimensiuni, furtunuri ș.a.Este drept, pentru aprovizionarea grabnică cu aceste subansamble și materiale s-a stabilit ca reprezentanți ai centralei să întocmească lista pe care să le prezinte în cadrul ședințelor de comandament ținute de centralele colaboratoare. N-ar fi fost, oare, mult mai operativ și mai eficient ca la analiza de la Timișoara să participe alături de mineri și constructorii de utilaj minier și reprezentanți ai altor unități care, nerespectindu-și obligațiile contractuale, provoacă dificultăți serioase producătorilor de utilaj minier ? Considerăm că da. Pentru că scopul major al acestor ședințe de comandament, la care participă un număr 

în lanuri. în aceste zile. 4 colective de specialiști de la organele agricole județene fac recepția finală a reparațiilor la aceste utilaje. împreună cu directorul S.M.A. Poșta Cilnău. Ștefan Jipa. am trecut prin cîteva secții. Calificativele acordate de comisia de recepție sint de „foarte bine" la secțiile Sudiți, Zărnești și Bobocu și de „satisfăcător" la Cochirleanca. De ce ? Combinelor, deși fuseseră reparate în totalitate, nu li se făcuse proba de funcționare. In prezența noastră, șeful secției, Nicolae Tănase. primește pe loc dispoziția ca în cel mult două zile să facă probele respective și să înlăture eventualele defecțiuni. în secția alăturată, de la Bobocu, inginerul- șef al cooperativei agricole, Petrache Banu. ne prezintă cu vădită plăcere cîțiva dintre oamenii săi de bază în actuala campanie : „Combineri ca Nicolae și Emilian Papuc, Costică și Chirlță Tudor ne fac cinste. Ei sînt un exemplu pentru felul în care întrețin utilajele, ceea ce permitefunc- ționarea neîntreruptă a acestora pe întreg parcursul campaniei".De la directorul S,M.A. Poșta Cil- nău reținem faptul că recoltarea
Echipa de reporteri 

ai „Scinteii" 
transmite din 
județul Buzău

celor 2 255 hectare cu floarea-soa- relui. 5 000 hectare cu porumb și 710 hectare cu sfeclă de zahăr se va încadra in tfermenele stabilite. Un argument în acest sens, pe lingă stadiul avansat al reparațiilor. îl reprezintă și preocuparea pentru asigurarea întregului necesar de mecanizatori. Pentru lucrările din a- ceastă toamnă au fost pregătiți 78 de mecanici de atelier pentru a suplini deficitul de 11 mecanizatori și a asigura schimbul doi la arături, pregătirea terenului și transportul producției. De altfel, pe ansamblul județului au fost identificate toatb posibilitățile pentru a se mări numărul mecanizatorilor cu încă 671, cît este deficitul la ora actuală m cele 14 S.M.A.-uri.
Elemente noi care asigură 

organizarea temeinică a în
tregii activități, Dlrectorul Trustului județean al I.A.S., ing. Vale
rian Caraman, a ținut să ne precizeze înainte de a intra în sectoarele de mecanizare de la întreprinzi derile agricole de. stat Cilibla și Stîlpu : t.Experieiița anilor trecuți ne-a dovedit că succesul în campania de toamnă, dincolo de pregătirea temeinică a utilajelor, este condiționat direct de organizarea temeinică a întregii activități și repartizarea judicioasă a forțelor pe fiecare lucrare in parte. Mai mult, in acest an am încercat să aducem imbunătâțiri sistemului de organizare a muncii". Consemnăm in acest sens citeva noutăți care vor fi aplicate la recoltarea culturilor de toamnă. în primul rind s-a renunțat la recoltarea cu mal multe combine pe aceeași suprafață, adică combină după combină, sistem care provoacă pierderi de timp, dezorganizare datorită faptului că o combină defectată in lan le blochează și pe celelalte. Soluția ? Pentru

HUNEDOARA : Mărci deSiderurgiștii hunedoreni, acor- dind o deosebită atenție perfecționării proceselor tehnologice de producție, introducerii in fazele de pregătire și elaborare a șarjelor de oțel a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, au asimilat in acest an 31 noi produse siderurgice și au omologat 14 noi mărci de oțel de calitate superioară. Noile pro- 

mare de specialiști, îl constituie tocmai rezolvarea operativă a problemelor care condiționează realizarea producției de utilaj minier și nicidecum tărăgănarea sau aminarea lor. Or, la analiza de la Timișoara au lipsit tocmai cei care ar fi trebuit să prezinte măsurile luate pentru a veni in sprijinul constructorilor de utilaj minier — reprezentanți ai Ministerului Industriei Metalurgice, Ministerului Industriei Chimice, Centralei industriale electrotehnice din Craiova ș.a.
Soluții și măsuri bune 

pentru urgentarea livrărilorCare este perspectiva imediată ? Din discuțiile cu cadre de conducere din cîteva întreprinderi ale centralei am desprins hotărîrea colectivelor acestor unități de a nu precupeți nici un efort pentru recuperarea neintîrziată a restanțelor, Hotărîre dublată de măsuri practice, energice, de preocuparea pentru traducerea lor neintîrziată in practică. în acest sens, în cadrul centralei a fost creat un colectiv cu funcția de furnizor general, avînd sarcina precisă de a urmări lansarea în fabricație a utilajelor și livrarea subansamblelor la beneficiari în ordinea de montaj. Totodată, au fost elaborate grafice pentru fiecare utilaj în parte, in care sint prevăzute termenele de livrare a fiecărui subansamblu și întreprinderea care îl execută. Pentru a veni în sprijinul minerilor. In cadrul Ministerului Industriei de Utilaj 
tn concluzie, citeva probleme care trebuie operativ soluționate pentru 

ca restantele la producția de utila} minier să fie cit mai grabnic recupe
rate, iar planul sd fie îndeplinit integral :

• Toate unitățile centralei să respecte cu cea mai mare răspundere 
termenele de livrare a utilajelor înscrise în graficele de lucru întocmite 
de comun acord cu minerii.

• Furnizorii de materiale și subansamble cu care unitățile centralei 
din Timișoara colaborează și, în special, întreprinderea „Neptun“-Cîm- 
pina, întreprinderea de rulmenți grei Ploiești, întreprinderea de mașini 
electrice București, întreprinderea „Ciocanul" din Nădrag să-și onoreze 
prompt toate contractele și, cu prioritate, pe cele al căror termen a 
expirat.

Asupra modului în care se desfășoară colaborarea între unitățile pro
ducătoare de utilaj minier și furnizorii de materiale și subansamble vom 
reveni intr-un număr viitor al ziarului.

fiecare combină in parte se vor delimita suprafețe care să ajungă pentru trei zile de lucru. Aceasta este de natură să întărească răspunderea mecanizatorilor pentru folosirea deplina a timpului și evitarea pierderilor de recoltă. In al doilea rind, strîngerea și depozitarea resturilor vegetale nu se va mai face ca în anii trecuți prin înșiruirea acestora la capătul tarlalelor, care conduce la ocuparea unor suprafețe mari și îngreunarea executării arăturilor, ci in șire organizate în platforme comasate. De aici, resturile vegetale pot fi transportate mult mai ușor în fermele zootehnice, în al treilea rînd, s-au luat măsuri ca la recoltarea florii-soarelui și soiei să fie adunate în totalitate ca- pitulele și vrejii pentru acoperirea deficitului de furaje. Am evidențiat aceste noutăți întrucît sub aspectul pregătirii utilajelor pe ansamblul Trustului județean al I.A.S. situația se prezintă bine. Totuși, în unele stațiuni de mecanizare se întîmpină greutăți In finalizarea reparațiilor chiar la utilajele care vor intra peste cîteva zile la recoltare.
Citeva probleme în aten

ția forurilor de resort de care 
depinde finalizarea repara
țiilor Uin constatările noastre la S.M.A. Poșta Cîlnău, cît și din dis.- cuțiile purtate cu mai mulți specialiști din alte stațiuni de mecanizare, a rezultat că și în această fază se resimte acut lipsa unor piese de schimb, de strictă necesitate pentru încheierea reparațiilor. Ca un fapt pozitiv subliniem că, pe plan local, S-au luat măsuri pentru a se asigura cu forțe proprii, prin asimilare sau recondiționare, un număr cît mai taăre de piese de schimb necesare în activitatea de reparații. în 5 unități industriale din municipiul Buzău, cît și in centrele de reparații ale Trustului S.M.A. au fost produse diferite piese deficitare în valoare de1,5 milioane lei. De asemenea, valoarea pieselor recondiționate și reintroduse în activitatea de reparații depășește pînă acum suma de 36 milioane lei. Totuși, la unele piese de complexitate tehnică ridicată se impune ca unitățile industriale de profil din țară să onoreze urgent contractele încheiate cu B.A.T.M.A. nr. 10 Buzău. Nu ne-am propus să facem o listă a tuturor pieselor deficitare în momentul de față. Subscriem însă la apelul lansat de directorul Bazei nr. 10 Buzău, tovarășul Vasile Teleanu, către furnizorii care înregistrează cele mai mari restanțe : , I.M.U.M. Medgidia (ambrelaje și discuri de ambreiaj pentru combinele C-12) ; „Independența" Sibiu si Uzina mecanică Cugir — (lanțuri pentru echipamentele.de recoltat floarea- șoarelui) ; întreprinderea „Tehno- Utilaj" pdorheju Secuiesc — (axe și lanțuri pentru combine) ; I.A.T.C. .Pitești — (tuburi flexibile pentru tractoarele U-650) ; I.M.A.I.A. Roșiori — (valțuri, lagăre și pinioane pentru combinele CARP-4). Am făcut aceste nominalizări pentru a se înțelege că efortul mecanizatorilor buzoieni de a crea condiții pentru strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei din această toamnă trebuie însoțite de sprijinul concret și imediat al tuturor celor care concură la asigurarea condițiilor de care depinde încheierea la timp a reparării utilajelor ce vor fi angrenate în apropiata campanie de toamnă.

Aurel PAPAUIUC 
Stelian CHîPER corespondentul „Scinteii"

oțel de calitate superioarăduse sînt destinate ramurilor de vîrf ale economiei noastre naționale și contribuie la reducerea importului unei însemnate cantități de metal. în același timp, aici s-au îmbunătățit și revizuit 41 standarde și norme tehnice, ceea ce contribuie atit la .ridicarea calității produselor, cît și la creșterea eficientei economice. (Sabin Cerbu).

Greu s-a creat o antrepriză specializată în montajul echipamentului minier, care lucrează in bazinul carbonifer Motru, alături de mineri, la montajul utilajelor cu termene de punere în funcțiune în acest an.a Cum se acționează concret, cum sint aplicate in practică aceste măsuri ? întreprinderea mecanică de mașini _ și utilaj minier din Baia Mare, de pildă, trebuie să recupereze In luna august 1100 tone din restanțele la transportoarele de mare capacitate. „Pentru aceasta — ne spune tovarășul Nicolae Spătaru, inginerul-șef al întreprinderii — am organizat echipe speciale de montaj și am organizat două noi linii tehnologice de înaltă productivitate. Sintem hotărîți să recuperăm pină la marea sărbătoare națională de la 23 August o mare parte din restanță, dai- pentru aceasta trebuie să ne sprijine și colaboratorii noștri. Mă refer, în special, la întreprinderea de mașini electrice București șl întreprinderea de rulmenți grei Ploiești".întreprinderea de utilaj minier din Tîrgu Jiu are o restanță de numai19 tone de utilaj minier. „Pină la20 august o vom recupera in Întregime — ne spune tovarășul Ion 
Băloi, inginerul-șef al unității. In acest scop, prin punerea în funcțiune 
a stocătorului de oxigen, am organizat activitatea în atelierele de debitare și montaj în trei schimburi. Sint create astfel premise nu numai ca să recuperăm restanțele, ci și să ne depășim planul la utilaj minier".

echipamentele.de


SCÂNTEIA — slmbătă 17 august 1985 PAGINA 3

Constanței i se spunea, pină în pragul ultimului război mondial. Perla Mării Negre, își merita denumirea ? Poate, pentru unii, pentru cei avuți. pentru cei foarte puțini, care și-au ridicat vile și palate în bătaia brizei marine.Locul, fără îndoială, era frumos, aici, la umărul mării — soarele făcea să scinteieze, vara, plăjile mirifice, dar pustii, de la Mamaia, de la Eforie și pînă la Mangalia. Natura avea un „ce" al ei, declarat exotic, de către unii, completat și de vestigii istorice care coborau, ca virstă, pînă prin secolul al IV-lea înaintea erei noastre. Orașul, crescut parcă din temeliile bătrînului Tomis, era inundat de parfumul agresiv al mâților plecări și sosiri maritime, cu tot cortegiul lor de povești marinărești, provocînd imaginația, dîn- du-i aripi bărbătești. Și acest lucru îi conferea, iarăși, un farmec în plus.In finalul secolului al XlX-lea. vechiul far geno- vez, de deasupra cazinoului, mai cuprindea încă, în rotirile oglinzilor lui, toate clădirile înghesuite în. peninsula tomitană a cărei intrare era străjuită de ruinele zidului exterior al cetății, conservate astăzi lingă bulevardul Republicii și aria mării, pînă la orizontul vizibil de pe țărm. Atit de slabă era lumina lui încît în nopțile furtunoase era ușor confundată de navele grăbite să intre la adăpostul portului, lăsîndu-se păcălite de lumina felinarelor atîr- nate de coarnele boilor plimbați cu intenție de briganzi pe țărmul dinspre Agigea. Nu puține corăbii, astfel înșelate, și-au pus prova pe falsele lumini. Urma, astfel, naufragiul și jaful. Dar acestea sînt poveștile altui . timp, ale unui port mărunt între porturile Mării Negre, vestit mai mult prin destinul exilatului de la Roma, Publius Ovidius Naso.
Odată cu primii pași ai■ secolului nostru au început pulsațiile farului din capul digului de larg, anunțînd lumii nașterea noului port construit de Anghel Sa- ligny, în ciuda vicisitudinilor vremii, ale adversităților dinlăuntru și dinafara țării, abil și interesat împletite pentru a înăbuși . vocațiile constructive ale poporului nostru. S-a plătit bir greu, in aur, pentru această îndrăzneală, socie

tăților străine, care angajaseră lucrul la noul port, dar nu fuseseră in stare să-1 termine. Alt timp, cu năravurile lui...Constanța și-a mărit aria, pe măsura evoluțiilor economice capitaliste, care dictau scurgerea, prin a- ceastă. poartă maritimă, spre exterior, a bogățiilor țării negociate la prețuri de nimic — cereale, petrol, lemn de cherestea — în- tr-un ritm din ce în ce mai alert, pînă în zorii revoluției noastre socialiste. Orașul a crescut, în acest răstimp, croindu-și un centru administrativ și comercial mereu rămas in apropierea țărmului, din preajma căruia au prins, treptat, chip improvizațiile arhitectonice ale noilor cartiere, umile, locuite de lumea muncitoare a portului — docherii, căruțașii, rujarii, marinarii, petroliștii, muncitorii de' la atelierele de reparații năVali?', Și feroviare — pînă îfispitș PalaS'și lacul Tăbăcărie; De data aceasta, raza de lumină a farului din capul digului de larg îmbrățișa, în nopțile pontice, doar o parte din alcătuirea urbană haotică, ciudat așezată cu spatele la mare, parcă într-un reflex de apărare de asprele ei răsuflări în lunile de iarnă.Oglinzile farului din capul digului de larg și-au încetat rotirile prin anii ’60. Lumina reflectată de ele, suficientă pentru portul construit de Saligny, devenise total insuficientă pentru noul destin al altui port, gîndit și reconstruit pe măsura dezvoltării socialiste accelerate a României hotărită de cel de-al. IX-lea Congres al partidului. încă înainte de a incepe din plin extinderea portului și-a aprins luminile noul far amplasat pe promontoriul din sudul orașului, rotindu-și fasciculele avertizoare la zeci de kilometri distanță, ca semn că; aici, la țărmul românesc al Mării Negre,' se va naște rapid, în cîțiva ani numai, unul dintre cele mai mari și mai moderne porturi din sud-estul Europei și din estul Me- diteranei. Și orașul și portul trăiau puternic, în acea vară a anului 1965 — început al celei mai strălucite perioade constructive din întreaga istorie a României — clipele febrile ale unei noi ctitoriri și aici, la țărmul mării, ca in atîtea alte locuri din țară.Sint anii în care, de nenumărate ori, conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

oaspete drag al constănțe- nilor, a străbătut cu pasul întregul port și împrejurimile lui, trasindu-i noile contururi, pe. potriva cutezătoarelor înaintări industriale ale țării, hotărind împreună cu constructorii amplasamentul noilor dane și bazine portuare, noile docuri de construcții de unități navale de pină la 150 000 tdw. amplasamentul noului port liber Constanța-sud, în preajma capătului dinspre mare a
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marelui canal navigabil pornit de la Cernavodă, și noul port al Mangaliei, cu impunătorul său șantier naval capabil să construiască nave de la 55 000 tdw in sus.
Sînt anii in care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceăușescu, a hotărit împreună cu con- stănțenil. în fructuosul dialog democratic propriu acestui timp de mindre împliniri socialiste, locul modernei și. puternicei platforme industriale din sudul orașului și al celeilalte, din nord, a petrochimiei de la Midia—Năvodari, cu. noul. ei port maritim, punct terminus al celuilalt canal ; navigabil, pofnjt de la Poarta Albă, aflat în plină construcție. Concomitent, ș-a gin- dit- reconstruirea întregului oraș intr-o arhitectură de mari armonii și frumuseți, întorcindu-1 de fapt cu fața la mare, de 

unde primește, în fiecare dimineață, primele raze de soare.Sint anii în care conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu geniul lui constructiv, mobilizează forțele de vis și de creație ale dobrogenilor, transformînd faleza municipiului, începînd din nordul ei, pe o distanță de. circa 70 de kilometri, pînă la Mangalia, într-o constelație de stațiuni de odihnă și balneare, rivalizînd cu 

cele mai vestite din lume. Cei 430 000 de locuitori ai așezării . de la mare au, anual, peste 2 milioane de oaspeți din țară și de peste hotare, pe care-i primesc cu inima deschisă, bUcu-- rîndu-se de bucuria l<?r, în baia de lumină a litoralului;— Constanța veche — ne spunea inginerul Hie Georgescu, directorul trustului de antrepriză generală de construcții montaj — rămî- ne din ce în ce mai mică; 'cea nouă crește ca din poveste. Este greu să enu- meri tot ce s-a construit în acești ultimi 20 de ani — cele 5 „Tomisuri", înconju- rînd orașul dinspre nord și legindu-1, practic, de stațiunea Mamaia ; cartierul în . întregime nou din vechea zonă a oborului și a magaziilor de cereale, dîn- du-și mina cu ansamblurile arhitectonice moderne din cartierul „Filimon Sîrbu" și, alături de toate acestea, nașterea marilor construcții edilitare de pe bulevardul „Alexandru Lă- 

pușneanu". în zona de sud, dominînd portul, înspre Agigea, se desfășoară alte mari și moderne cartiere de locuințe cu tot ce le este necesar' ca echipament social-cultural urban. Pină nu de mult, una din barierele orașului era în punctul numit „Depozitul de armăsari" — renumită crescătorie cabalină dobrogeană. Acest loc se află acum în plin oraș. De la el începînd, bulevardul Tomis și-a schimbat total înfăți

șarea, demonstrînd, prin varietatea arhitectonicii clădirifor ridicate, fantezia și măiestria constructorilor noștri. Au fost ani și ani de muncă, .rodnică, de eforturi .susținute, de risipă fructuoasă de gînd creator răsplătiți anul trecut cu: înaltul titlu de Oraș Erou al Muncii Socialiste.— Străbătînd. orașul, ad- mirîndu-i noile construcții, te frapează tinerețea lui exuberantă — , mărturisim noi. N-ai spune că numără venerabila vîrstă de circa 26 de secole.— Și, totuși, vîrstă Constanței aceasta este •— 26 de secole ! — întărește interlocutorul nostru. Zestrea edilitară a trecutului a fost cu grijă și dragoste scoasă la lumină, pusă în valoare de noile construcții, conservată cu infinită atenție. Locul acesta atestă viguroasa noastră rădăcină daco-romană — admirabil argument al continuității noastre neîntrerupte îa Marea cea Mare. Vestigiile 

arheologice, cum sînt minunatul edificiu cu mozaic roman sau ansamblurile arhitectonice române durate în faleza dinspre port, sau cele din apropierea statuii lui Anghel Saligny de la intrarea în port și atîtea altele sînt încorporate noii concepții constructive a anilor acestora, vechiul Tomis călătorind împreună cu noi in viitor. Nimic din ce este valoare a trecutului nu a fost lăsat la o parte !

— Amintiți de viitor. Ce aduce el orașului de la țărmul mării ?— .De fapt, viitorul se construiește șub ochii noștri. începînd din peninsulă, de la portul Tomis, de-a lungul țărmului, pînă la Mamaia,' pe o distanță de peste 5 kilometri este în plină construcție noul ansamblu de locuințe denumit „Faleza". Aici, pe baza recomandărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, constructorii folosesc panta abruptă a falezei, execu- tînd blocuri de locuințe în terase, cu deschiderea spre mare. Oaspeții Constanței le vor putea admira, nu peste multă vreme, par- curgînd noul și marele bulevard al Mării.Ne-am îndreptat pașii spre vechiul cartier comercial, pierzîndu-ne în forfota străzilor dinspre piața Grivița unde, altădată, șe înșirau, unul după altul, vestitele hanuri in care poposeau chervanele marchitanilor dobrogeni. 

Și nu e prea mult de atunci. Cei de vîrstă mijlocie iși amintesc foarte bine acel timp, cu culoarea lui aparte, specifică Dobrogei.— Constanța este un oraș cu ochi albaștri — ne spunea un turist străin, cu care am schimbat citeva vorbe în acest cartier cu totul transformat în ultimele două decenii și a cărui coloană vertebrală este strada Ștefan cel Mare. Nu cu mulți ani în 

urmă am mai avut prilejul să vizitez orașul. îl regăsesc în întregime înnoit. Nici nu-mi vine să cred ! Poate vă amintiți și dumneavoastră vechea stradă Ștefan cel Mare — aceasta pe ’ care ne a'flăm acum — cu umilele ei magazine de tip oriental, insalubre alcătuiri mascate de mari table de reclamă viu colorate. Tablele nu ascundeau improvizațiile... Priviți acum acest bulevard al comerțului, cu spații ingenios jucate, care te îmbie, iți fură ochii, te cheamă să vezi, să cercetezi. Și la capătul lui, la fel ca la fiecare capăt de bulevard al Constanței — marea cea albastră... Da, Constanța, orașul cu ochi albaștri!
Am coborît incet spre vechiul Tomis, Tomi- sul de pe peninsulă, cum i se spune aici. Un adevărat șantier, în spatele schelelor lui renaște, cu grijă, fortificat de constructori, chi

pul unuia dintre cartierele de început ale orașului. Fiecare clădire de aici are fișa ei de date istorice întocmită de. arheologi împreună cu constructorii. Am urcat apoi pe bulevardul Traian, înconjurînd incinta uriașă a portului — impresionant peisaj industrial, cu totul specific, demonstrînd prin mărfurile derulate aici (produse ale industriei noastre constructoare de mașini, ale industriei chimice și ușoare, ale industriei metalurgice etc.) capacitatea creatoare a întregii țări. Un port modern, admirabil înzestrat tehnic, în întregime mecanizat, capabil să răspundă prompt la realizarea a 85 la sută din traficul românesc de import-export.
L a capătul drumului ne întîmpină noul cartier al'marinarilor-,-șL apoi un alt cartier. tot nou. cel ele la kilometrul 4, vecin' cți plat-1 forma industrială din sudul orașului. De aici încolo se deschide minunata autostradă care face- legătura cu salba de stațiuni de _ odihnă ale litoralului.îi mărturiseam impresiile noastre primarului municipiului, tovarășul Gheor- 
ghe Marinică. Fără îndoială că entuziasmul nostru îi făcea plăcere, dar asta nu l-a împiedicat să sublinieze că mai sînt încă foarte multe lucruri de făcut, că acum, în preajma sărbătoririi celei de-a 41-a aniversări a eliberării, oamenii muncii, din Constanța își sporesc eforturile pentru a intimpina cum se cuvine importantul eveniment.— Numai în anul acesta municipiul trebuie să realizeze investiții în valoare de 14 miliarde lei — ne spunea gazda noastră. Este un oraș cu o personalitate distinctă, prima poartă a țării spre lume, legat prin mii și mii de fire de întreaga noastră industrie și agricultură. S-a construit mult — în ultimele două decenii municipiul Constanța a beneficiat de fonduri de investiții în valoare de peste 130 de miliarde de lei. 80 la sută din populația Constanței s-a mutat în casă nouă,. în a- ceastă perioadă. S-au construit, numai în actualul cincinal, peste 29 000 de apartamente. Un efort uriaș ! S-au construit uzine, combinate industriale, s-a dezvoltat portul de citeva ori, construcțiile navale realizează 45 la sută din efortul țării in acest domeniu. Acum două de

cenii de-abia începuseră să se construiască nave cu un deplasament de 1 920 tdw — acum de. .150 000 tdw. S-a făurit, în acest răstimp, o flotă comercială ultramodernă de 230 de nave, cu o capacitate de 3,8 milioane tdw ; va ajunge, prin hotărîrile celui de-al XIII-lea Congres, în cincinalul viitor, la capacitatea de 7 milioane . tdw, adică aproape se va dubla. Sigur, la realizarea ei au participat și participă majoritatea șantierelor navale din țară. Dar am făcut-o noi, prin efortul nostru, în acești ani de mari avînturi creative. Această flotă o exploatăm noi, o gospodărim noi și trebuie să muncim bine, foarte bine, in toate domeniile de activitate, așa cum ne îndeamnă stăruitor, neîncetat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, . , ctii irul României moderne,';...., conducătorul de partid șf/ de. stat ale.,iCârui gînd și faptă sint atit de prezente,, șf rn- noua întemeiere a - municipiului nostru.
În amurgul care se lăsa invăpăiat, contemplam orașul de la inălțimea blocului a- flat la întretăierea ’bulevardului Lenin cu bulevardul Tomis — cel mai înalt punct al locului. Vedeam și vechiul far geno- vez și' pe cel dirf capul digului de larg, rămas, in fapt, la mijlocul digului prin prelungirea acestuia cu cîțiva kilometri în trupul mării. Faruri stinse acum, martore însă ale timpului revolut. Noul far; săgeată de beton avîntată spre, cerul limpede, de si4 neală, al lui august, pur-- tind în virful ei complexul de oglinzi reflectorizante își rotea neîncetat paloșul său de lumină, surprinzind în pulsațiile lui ritmice chipul orașului cuprins între mare și cele două noi artere de navigație alimentate de bătrînul Istru — Canalul Dunăre—MareaNeagră și Canalul Poarta Albă—Midia-Năvodari, care se apropie cu pași repezi de cota finală a construcției, magistrale creații ale prezentului nostru socialist. în îmbrățișarea lor caldă — Constanța, ca un uriaș nufăr alb între ape, meritîn- du-și de-abia acum cu adevărat denumirea de Perlă a Mării Negre, minunată ctitorie a celei mai bogate în cuceriri epoci din întreagă existență a României; „Epoca Nicolae Ceaușpscu";

Dionisie Ș1NCAN 
Georqe MIHĂESCU

Portul Constanța, prima poartă maritimă a țării, baza navală a unei flote comerciale românești de 230 de nave de transport, însumînd 3,8 milioane tdw, care preio 85 la sută din traficul de mărfuri ce se vehiculează la import/export. Imaginea de față nu poate reda decit o mică secvență din impunătorul peisaj industrial specific, in cadrul căruia modernele instalații portuare constănțene asigură operarea zilnică o unui volum de peste 120 000 tone mărfuri. Fotografiile paginii : Sandu CRISTIAN
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MUNCA
izvorul nesecat al tuturor împlinirilor noastre
GÎNDURI Șl FAPTE ALE OAMENILOR MUNCII IN SOCIETATEA LIBERĂ A MUNCII

O istorie a muncii ar însemna implicit o istorie a luptei pentru eliberarea muncii. Căci dacă munca l-a creat pe om cu înaltele lui virtuți, exploatarea muncii i le-a încătușat. Aprigele bătălii purtate de poporul român de-a lungul veacurilor împotriva exploatării, pentru manifestarea neîngrădită a înaltelor sale capacități creatoare și-au găsit expresia cea mai pregnantă în eroica luptă a clasei muncitoare în frunte cu Partidul Comunist Român, înflăcărat stegar al libertății muncii, al demnității umane, al independenței și suveranității țării. Luptă încununată cu măreața victorie a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August. Printre epocalele cuceriri dobîndite de poporul român în această revoluție, lichidarea exploatării de orice fel a muncii a constituit fundamentul mărețelor transformări ale României socialiste de azi.

In societatea eliberată de exploatare, munca a devenit un bun al cetățenilor, înscris în Constituția țării : „In Republica Socialistă România, 
cetățenii au dreptul Io muncă" - glăsuiește sobru, dar ferm „Legea cea mare".Drept exercitat cu demnitate de milioane și milioane de oameni, care 
se îndreaptă zilnic spre locurile de muncă, rostuind prezentul și viitorul întregii patrii. „Tot ce am realizat pe calea dezvoltării economico-sociale 
se datorește faptului că am pus pe prim plan omul ca factor determinant 
al dezvoltării intregii societăți" - sintetiza tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU înaltele principii ale societății muncii.Ce înseamnă dreptul la muncă pentru omul societății noastre, care li consacră valorile create prin munca liberă ? Din milioanele și milioanele de răspunsuri posibile, desprindem cîteva în ancheta ce urmează.

In societatea muncii — 
munca e la putere. “ cînd am venit în uzină, urmările naționalizării încă erau s„calde" — își amintește tovarășul Ilie Niculescu, lăcătuș la secția a II-a Laminoare a întreprinderii bucureștene „Republica". Unii încă se mai întrebau ce se va alege din industria țării fără patroni. Alții continuau chiar să persifleze : „Dacă muncitorii vor conduce, cine va mai munci ?“ Viața le-a dat însă răspunsul zdrobitor : industria țării, condusă de clasa muncitoare, a crescut în ultimele patru decenii de peste o sută de ori. Iar clasa muncitoare a învățat să conducă și conduce infinit mai bine decît burghezia. Incepind cu răspunderea fiecăruia pentru realizările Ia locul de muncă. Dar numai incepind. Pentru că așa ceva se cere de la unul care este numai meseriaș. Dar muncitorul este 
nu numai meseriaș, ci stăpîn. El are tripla calitate de proprietar, producător și beneficiar. Toate văzute prin prisma întregii societăți. Și iată drumul parcurs de munca liberă de exploatare : de la „ciocănarul" de altă dată la operatorul laminorist; de la străduța prăfuită ce ducea spre uzină printre cocioabele în care trăiam la traseul subteran al „săgeților aurii" ale magistralei de metrou „Republica**- „Industriilor", pe sub adevăratele „orașe în oraș" locuite de oamenii muncii. Pe scurt, cam așa ar putea fi văzută munca aflată la putere în societatea muncii.

Luminoasele roade ale 
anilor muncii libere. ~ Nu cred în nici un fel de minuni, dar cutreierînd țara mă minunez. nu mai recunosc adesea locuri văzute în urmă cu numai doi-trei ani — mărturisește tovarășul Constantin Pîrvu, fierar- betonist, unul din miile de constructori ai „salbei de lumini" de pe Olt. îmi amintesc că, la deschiderea fjScărui, . șantier pentru o nouă hidrocăpfrâlă, mă ^străduiam să-rrii imaginez cum vor arăta locurile acelea sălbati'Ce'*'după

maghiar, s-au mutat In locuințe noi in blocurile ce-au întinerit orașul de pe Crișul Repede. împreună au crescut aici zeci și zeci de noi muncitori, lărgind marea familie a uzinei. Unii au rămas aici, alții au plecat la Tulcea, unde au format nucleul viitorilor specialiști de Ia întreprinderea-soră. Căci de acest drept al omului — dreptul la muncă — se bucură in România socialistă orice cetățean, fără deosebire de naționalitate. Iar ei, cei doi veterani, doi din multele milioane de oameni ai muncii, se felicită acum reciproc, strîngîndu-și sobru mîinile, grăindu-și unul altuia urări. Mîinile cu care clădesc împreună patria comună ; mîinile cu care muncesc, cu care făuresc împreună plămada frăției.
Oameni ai împlinirilor 

in țara împlinirilor. “ Sigur 
că și eu am visat, ca orice

moderna platformă Industrială a municipiului.Scurtă discuție In fața planșelor la care lucrează, deopotrivă, bărbați și femei. Că în urmă cu 40 de ani, o femeie inginer, în mijlocul celor 400 de angajați ai Botoșaniu- lui, ar fi Însemnat o utopie. Că In ultimii 20 de ani, personalul muncitor al Botoșaniulul a crescut tot de 20 de ori, datorită construirii numeroaselor întreprinderi din platforma industrială. Iar că aproape un sfert din numărul inginerilor sînt femei a devenit un lucru bine cunoscut.— Da, dar dacă vedem in aceasta o manifestare a egalității în drepturi a femeii, egalitatea trebuie realizată la nivelul cel mai înalt, al cerințelor muncii — precizează tînăra ingineră. Diploma universitară nu e decît o dovadă că ai învățat odată. Munca însă ne cere să învățăm, să învățăm mereu, pentru a ne perfecta cunoștințele.
• In România socialistă, personalul muncitor reprezintă 
7 600 000 de oameni, adică peste o treime din totalul 
cetățenilor • Peste jumătate din respectivele locuri de 
muncă au fost create în ultimii 20 de ani • In cincina
lul viitor, personalul muncitor va ajunge la 7 900 000 oa
meni • în perioada 1986-1990, programul de perfec
ționare profesională va cuprinde 15 000 000 oameni 

ai muncii

Au fost vernisate șl o serie de expoziții: de carte pe tema „Cărțile lui August de foc“ și de artă plastică intitulate „Culorile lui August, culorile libertății și demnității noastre", la clubul C.F.R. din Iași; foto- expoziții cu imagini din filmografia românească avînd ca teme „Istoria patriei, izvor de inspirație pentru cinematografia românească'* și „România, participantă la victoria fascismului**, organizate la cinematografice din Iași și 
(Manole Corcaci).

' porului român". De asemenea, la librăriile și bibliotecile din Tulcea și celelalte orașe ale județului s-au deschis expoziții de carte sub genericul „Omagiu zilei de 23 August". 
(Neculai Amihulesei).

IAȘI. In aceste zile, In județul Iași se desfășoară o largă suită de manifestări politico-educative și cul- tural-artistice sub genericul „23 August 1944 — început de eră nouă prin

Vineri, la Casa de cultură a Ministerului de Interne a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.La adunare au luat parte tovarășul George Homoștean, membru al C.C. al P.C.R., ministru de interne, cadre din consiliile de conducere ale Ministerului de Interne și Departamentului Securității Statului, generali și ofițeri, activiști de partid, alți invitați.Cu acest prilej, au fost evocate rolul și însemnătatea actului istoric de la 23 August, mărețele înfăptuiri ■ obținute in cei 41 de ani de la eliberare, îndeosebi în ultimele două decenii, de cind in fruntea partidului și. statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.A fost exprimată hotărîrea tuturor lucrătorilor Ministerului de Interne de a sluji cu devotament și abnegație cuceririle revoluționare ale poporului, interesele majore ale patriei șl partidului, cauza nobilă a socialismului. (Agerpres).
TULCEA. In întreprinderi și instituții, la case de cultură și la cămine culturale din județul Tulcea se organizează simpozioane, mese rotunde, expuneri, in cadrul cărora sint relevate semnificația actului istoric de la 23 August, marile realizări obținute de poporul român in anii construcției socialiste, îndeosebi în ultimele două decenii de cind în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Astfel, la cluburile combinatului metalurgic, întreprinderii de pescuit oceanic, întreprinderii de alumină, Centralei Delta Dunării, la casele de cultură din orașele Măctn și Sulina, precum și la căminele culturale din Luncavița, Niculițel, Unirea, Mahmudia au avut loc simpozioane pe tema „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă moment de referință in istoria

asupra unitățile Pașcani.
praho'PRAHOVA. In localitățile vene se desfășoară o suită de manifestări politico-educative și cultural- artistice prin care se evidențiază marile realizări obținute în toate domeniile de activitate de poporul român, mai ales în „Epoca Ceaușescu". La clubul muncitoresc al întreprinderii „1 Mai" din Ploiești s-au organizat, la nivel republican, Zilele cărții social-politice, sub genericul „Din gîndirea social-politică a președintelui Nicolae Ceaușescu". Cu acest prilej, numeroși cititori s-au întîlnit la o masă rotundă cu redactori de la Editura politică. O expoziție documentară intitulată „23 August 1944 — piatră de hotar în istoria țării" a fost vernisată și la Palatul culturii din Ploiești. La rafinăria Cîmpina și la Casa științei și tehnicii pentru tineret din aceeași localitate s-au deschis expoziții — fotografii, grafice, documente din presa vremii — care vorbesc despre actul istoric de la 23 August. La Ploiești, corala Paul Constantinescu a prezentat un concert de gală închinat marilor împliniri ale poporului român în „Epoca Ceaușescu", la Sinaia, autorii scenariului de televiziune „Un august in flăcări" s-au întîlnit cu un public numeros, în majoritate oameni aflați la odihnă, iar la Vălenii de Munte se desfășoară o gală a filmului istoric românesc. (C. Căpraru).

revoluția de eliberare socială șl națională, antifascistă și antiimperialistă". Astfel, au avut loc expuneri și dezbateri susținute de cercetători, istorici, cadre didactice universitare, activiști de partid și de stat, la întreprinderile mecanică „Nicolina", metalurgică, „Tehnoton", de tricotaje „Moldova" și altele, la casele de cultură din Iași, Pașcani, Tirgu Frumos și Hîrlău, la unele cămine culturale sătești. La întreprinderea de traductoare și regulatoare directe a fost făcută prezentarea bibliografică „Un exemplti de concepție revoluționară : gîndirea social-politlcă a tovarășului Nicolae Ceaușescu". iar o dezbatere Literară intitulată „Patrie română. vatră de eroi" a avut loc la întreprinderea de țesături subțiri din in „Integrata" din Pașcani.

— nu al ce căuta în zootehnie. Iar aceste procese biologice, după cum arăta și tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu se lasă mai ușor cunoscute decit mașinile electronice. îngrijitorul animalelor nu e cu nimic mai prejos decît, să zicem, un operator. Munca în agricultura socialistă cere și ea un nivel superior de cultură, cunoștințe serioase de agrotehnică și zootehnie, nemaivorbind de munca mecanizatorilor. La noi, valoarea muncii în zootehnie — pornind de la 3 000 litri de lapte in sus pe fiecare vacă furajată — ilustrează valoarea muncii omului, a cunoștințelor lui.
Dreptul la muncă este 

dreptul la viitor. ” El nu nu’ 
mai că este înscris în Constituția 
țării, dar este garantat de prezentul 
și viitorul țării — spune tovarășa 
Maria Idriceanu, strungar la întreprinderea de aparate de măsură și control din Vaslui. V-o spun din experiența familiei în care m-am născut, ne precizează ea. Sîntem 12' frați, copiii lui Gheorghe Năforniță, din Tâtăranii Vasluiului. Ce viitor ne-ar fi putut asigura părinții din bucățica lor de pămînt ? Vă puteți închipui ce soartă ne-ar fi așteptat fără dreptul la muncă asigurat in țara noastră ! închipuiți-vă insă *. unsprezece frați și surori sîntem calificați, lucrăm aici, la Vaslui, la Galați, la București... Doar sora cea mică a rămas lingă părinți, este cooperatoare. Știm că țara se dezvoltă, cunoaștem Programul partidului, planurile cincinale, pe care le considerăm ale noastre. înfăptuirea lor asigură certitudinea muncii, viitorul copiilor și al copiilor copiilor noștri. Dacă înainte oamenii căutau de muncă, azi munca îi caută pe oameni.

Onoarea supremă. Tova" rășul Stelian Chiru, maistru la „Mecanică fină" din Capitală, este unul din cei cîțiva zeci de oameni ai muncii din întreprindere deco- 1 rați cu „Ordinul Muncii". Pe lîțtgă . cei pe al căror piept strălucește „Mețlaliși Muncii". Pentru ce aceșțe diștinctii ? ’~— Pentru muncă. Răspunsul pare zgîrcit, dar gîndiți-vă că „muncă" înseamnă „viață". Și asta, nu numai pentru că prin muncă ne cîștigăm existenta demnă după „legea- de aur" — „nici muncă fără pline, nici pîine fără muncă". Dar simpla condiție de asigurare a e- xistenței nu înseamnă totul, deși ea este atît de rivnită de milioane și milioane de oameni din țările capitaliste, chiar și din cele mai dezvoltate. Șl este ușor de înțeles cite tragedii cuprind acele milioane de șomeri, cite destine frînte, cite idealuri spulberate, cite vise ale tinerilor rămase fără împlinire. Or, la noi, titlul de om al muncii este un titlu de cinste.'țUn titlu de stăpîn al țării, conferit prin insuși primul ar
ticol al Constituției, care spune : 
„Republica Socialistă România este 
stat al oamenilor muncii de la ora
șe 
Și 
cu 
de 
își

Invitație in parc

Sinteză si
(Urmare din pag. I)

cunoașteresul forțelor de producție, pentru accelerarea evoluției sociale in ansamblu. Complexul de schimbări înnoitoare în tehnica producției determinate de automatizare, cibernetizare și robotizare, de microprocesoare și inteligența artificială, care prefigurează o nouă infrastructură a industriei și vieții economice în general, un salt cu adevărat revoluționar în acest domeniu, este strîns legat de progresul informaticii. Sînt deja cercetări care susțin că acele țări ce nu pun economia pe baze informaționale in următorii 10—15 ani pot pierde un start foarte greu recuperabil. Este de la sine înțeles că elaborarea unei strategii de dezvoltare în noile condiții nu poate să nu țină seama de acest fapt nou și de mare importanță al progresului contemporan. Ar fi cu totul neadecvat să elaborezi o asemenea strategie Pornind de la date, corelații, raporturi existente înainte de „explozia informaticii", dar este poate și mai dăunător să limitezi integrarea acestui nou.domeniu doar la suprafață — fără a- studia deci implicațiile sale, fără-a lua măsuri ca el să-șl formeze rădăcini proprii, pentru a putea progresa și a-și aduce contribuția necesară la dezvoltarea economico- socială. Pentru că în acest caz se creează Iluzia că cerințele integrării disciplinei respective au fost îndeplinite, că ea lucrează deja pentru progresul societății respective, cînd de fapt de ea numai se vorbește.Veritabila sinteză oferindu-ne In fiecare moment o imagine unitară asupra implicațiilor unui proces — ne creează posibilitatea intervenției, orientării lucrurilor într-o direcție convenabilă intereselor oamenilor și societății, propriilor valori și .aspirații. Cum putem admite sau respingă o întreagă orientare tehnologică, de pildă, fără a avea o viziune cît mai completă asupra implicațiilor sale directe sau imediate? Cum poți orienta și dirija cu adevărat progresul tehnic fără a cunoaște urmările sale in plan economic — și, deopotrivă, in plan social și uman, fără a dispune de variante, fără a cunoaște cit mal bine avantajele și dezavantajele fiecărei soluții? Oamenii de știință și cei politici sînt astăzi practic unanimi In a releva că o serie de efecte negative ale progresului contemporan, cum ar fi cele privind degradarea mediului ambiant, de pildă, s-au datorat insuficientului control social al științei și tehnicii, acceptării cvasiunanime a ideii nai- beneficii, eficienței

Iată de ce putem spune că activitatea de sintetizare permanentă reprezintă o problemă prioritară a lumii de azi, prima condiție ca potențialul științei și tehnicii și al fiecărei descoperiri tn parte să fie cit mai bine valorificat din punct de vedere social. Iar veritabila viziune sintetică este singurul răspuns cu care putem întîmpina necontenita prefacere a condițiilor noastre de existență, unica soluție care asigură perspectivă și liniștea perspectivei și care previne Instabilitatea, nestatornicia interpretărilor empirice.Deprinderea de a izola un factor și a urmări doar evoluția sa In timp sau de a-1 transforma intr-un factotum explicativ, de a-i reteza legăturile firești și organice cu întregul în care a apărut și s-a dezvoltat, fără a reface, deci, drumul către sinteză, de acum îmbogățită prin apariția unui nou element, nutrește tentațiile judecăților' superficiale, ale evaluărilor conjuncturale, interpretărilor unilaterale care, din păcate, au înflorit In multe părți aie lumii in acest sfîrșit de secol și de mileniu, întreg „folclorul anului 2000“ este inspirat de asemenea construcții.Una dintre ele este aceea că societatea contemporană ar fi modelată exclusiv de principalul ei factor propulsor — tehnica; o lume în întregime nouă, cu legități noi, cu preocupări noi, cu valori noi, cu scopuri noi — multe inspirate sau chiar preluate din subsistemul economic al societății — ar lua naștere. Aceasta ar pulveriza "orice element de repetabilitate, ar face ca experiența istoricește constituită a omenirii, învățămintele mai poată fi folositoare realități funcționînd pe totul altor principii.Desigur, momentul de tate este real. Și cea mai mare greșeală ar fi să anticipăm viitorul cu „o Imagine capturată de ceea ce ne-ar da numai pinirii fenomenelor. Dar distingem intre noutatea și natura unităților ei de inedită este într-adevăr Și tocmai strălucirea combinației a impresionat, făcind să se uite, adesea, elementele constitutive.Este adevărat că tehnica are o importantă mereu ■ mai mare In progresul societății contemporane; ar fi insă superficial să admitem că tehnica este de acum unicul factor ho- târitor care pune in umbră toate celelalte surse ale progresului. Pentru că tehnica însăși se cere integrată tntr-un mediu socio-culțural, dezvoltată și perfecționată, orientată către anumite scopuri, subsumată unor priorități, inserată intr-o strategie. Evoluția Intr-adevăr spectaculoasă a tehnicii nu înlocuiește și, după opinia noastră, nu va înlocui niciodată munca de înaltă calificare, creația, ca bază a progresului social. Și mai. ales nu poate înlocui conștiința muncii, rațiunile nu doar pecuniare, datorită cărora omul ișl înnobilează viata prin muncă.Ceea ce apare cu adevărat nou este o redistribuire a importanței și ponderii fiecărui element in cadrul structurii de ansamblu, in cazul nostru, al societății, care modifică, uneori sensibil, calitatea acestei structuri, conexiunile dintre diverse activități și domenii. Hotăritor pentru accelerarea evoluției sociale, pentru stăpînirea ei veritabilă este tocmai sesizarea acestor modificări, iar valoarea de dezvoltare a strategiilor propuse la un moment dat constă în știința de a armoniza factorii ce conlucrează la progresul social, de a-i doza în funcție de importanța lor reală, de capacitatea de a se stimula reciproc.Progresul durabil și autentic nu se va Înfăptui niciodată printr-o abandonare a experienței dobîndite, ci printr-o reorganizare și reconstrucție a acesteia în funcție de datele șl comandamentele noi ale dezvoltării și progresului social.Sinteza, pentru a-si merita cu adevărat numele, semnifică o activitate profundă de elaborare teoretică pornind de la date, fapte, tendințe noi, regîndirea evoluției întregului din perspectiva corelațiilor și conexiunilor îmbogățite prin apariția unor procese șl fenomene inedite. Cel mai mare pericol nu este atît desfășurarea cu intermitente sau la un nivel mai modest a acestei activități — pentru că existînd conștiința unei astfel de deficiențe. înseamnă că una din premisele înlăturării sale este asigurată — ci reducerea sintezei la alăturarea citorva teze sau chiar eludarea faptului nou, fenomenului concret menit să Îmbogățească sinteza respectivă, s-o pună chiar in termeni noi. Astăzi, de Pildă. informatica devine un domeniu mereu mai important pentru progre-

— Definitivarea unui proiect nou presupune asumarea răspunderii pentru altul, la fel de nou. Adică— învățătură și muncă, muncă și învățătură. E o obligație pentru toți, indiferent de studii sau de experiență. Căci munca, în condițiile revoluției tehnico-științifice, nu se împacă cu obișnuința și rutina — adaugă soțul. Și pe bună dreptate, pentru că progresul tehnic,, introducerea amplă a,; tehnp- logulor de vîrf, a electronicii, a automatizării,' conferă noi' dimensiuni calității muncii, cere cunoștințe tot mai înalte. Muncitorul de azi din țara noastră se definește tot mai mult ca posesor al unei solide culturi tehnice....Și, într-adevăr, un semnal sonor : „Tovarășul Constantin Bogza este așteptat în secția de montaj pentru a da amănunte în legătură cu noul tip de comutator ' " 'centralei nuclearoelectrice Cernavodă".— Ca la examen — nează tînărul. Dar la mult mai exigent. 11 desigur.Alt semnal sonor :Teodora Bogza este anunțată că azi la ora 14 are Ioc ședința consiliului oamenilor muncii. Materialele pentru dezbatere se află la..."— Sinteți membră în C.O.M. ?— Da, reprezint comisia de femei 
a întreprinderii. Sîntem aproape jumătate din totalul personalului muncitor. Tema dezbaterii ? „Noua calitate a muncii". Problemă a tuturor. de altfel, indiferent de locul de muncă sau de specializare.

Munca și cultura... in a* 
gricultură. A5a era odată : dacă nu învăța cineva carte, era amenințat că va rămine... la vaci— își amintește tovarășul Gheor- ghe Călin, șeful fermei zootehnice a cooperativei de producție „Gheorghe Doja" din Bărăganul ialomițean. Și adaugă : La așa mentalitate — așa zootehnie. Acum, lucrurile stau invers : nu înveți, nu cunoști tainele proceselor biologice

copil, la ce o să devin cînd m-oi face mare — ne spune electricianul 
Mircea Bezeriță, din secția „Elec- trodistribloc" a întreprinderii de produse electrotehnice de pe platforma industrială a Bistriței. Dar că voi lucra într-o secție a tehnicii de vîrf, unde se produc panouri de automatizare, asta nu am visat. De ce? Pur și simplu; pentru că în Bistrița nu se pomenea așa ceva.,___ ______________________________„„ Repere din biografia ' tînărululterminarea "lucrărilor. Și am lucrat aJ'E?a*'. cia ^hpcițor spe-la multe hidrocentrale — la Rîu- ’ -*--1reni, la Băbeni, la Ionești, la Stre- jești... Cine trece acum pe acolo, mai că nu crede că n-au fost așa de cînd e lumea. Dar eu îmi amintesc de zilele și nopțile de muncă, de greutățile nenumărate care au trebuit să fie învinse. Da, nu-s minuni căzute din cer. Sau, dacă sînt minuni, ele sînt minuni ale muncii noastre. Și e o mare bucurie, o ădevărată împlinire a vieții să-ti poți vedea cu ochii munca materializată în asemenea uriașe zidiri.Dar care colț al țării nu se mln- drește cu astfel de împliniri ?

Plămada vie a frăției.Dimineață obișnuită. scăldată-n soare, la întreprinderea de alumină de pe platforma industrială din zona vestică a municipiului Oradea. La intrarea în schimb, șuvoiul de oameni este surprins de o voce din megafon : „La mulți ani, tovarăși ! întreprinderea noastră împlinește astăzi 20 de ani". Iar printre cei ce se îndreptau spre locurile de muncă — maiștrii Augustin Ilea și Boros Ludovic. Ce repede trec anii ! Parcă ieri au venit împreună să lucreze la montajul utilajelor, după care au rămas aici, In prima . unitate a atunci) platforme industriale. De atunci, platforma s-a împlinit an de an, noile întreprinderi au oferit locuri de muncă pentru 50 000 de oameni ; producția de alumină a crescut de peste două ori, productivitatea muncii — de cinci ori. Ani in care cei doi, unul român, altul

viitoarei (pe

:Scialist în domeniul electronicii intr-un oraș care în urmă cu 20 da ani nu exista ca centru industrial: plecarea din comuna natală. Braniștea, la școala inaugurarea locului dată cu inaugurarea întreprinderii; absolvirea cursurilor ceului ; apartamentul din cartierul „Andrei Mureșan" ; căsătoria cu colega sa de secție, Ana ; venirea pe lume a fiicei lor, Crina...— Un om împlinit, nu ?— Da, dar cu cîteva precizări : împlinit o dată cu Bistrița, conectată la dezvoltarea întregii țări ; „operă" a colectivului, ale cărui exigențe față de mine sînt pe măsura echipamentelor produse de noi, incorporate în mari ctitorii cum sînt Canalul Dunăre — Marea Neagră, termocentrala de la Anina. Apoi, nu sînt nici pe departe singurul om împlinit. Căutați-i în fiecare din cei peste 37 000 de muncitori din tînăra industrie blstri- țeană. Chiar și județul nostru, cel slab dezvoltat tn urmă cu 20 de ani, este o împlinire. A întregii țări. Dar nu prea avem timp să ne lăudăm. Dacă împlinirea omului cere muncă pe măsură, munca, la rîndul ei, cere noi împliniri. Nu ?
învățăm muncind și mun

cim învățînd - vlne răspunsul din altă parte a tării, din tînărul, dar vigurosul centru industrial Botoșani. Soții Teodora și Constan
tin Bogza, foști colegi de facultate. sînt azi colegi de muncă la întreprinderea „Electrocontact

profesională ; de muncă, oserale ale li- destinat de laemoțio- examer»se un vom trece,„Tovarășa
și sate, suveran, independent unitar*'. Este omul care, cinstit onorurile supreme, beneficiind dreptul fundamental, la muncă, _T. onorează acest titlu, făurind zi de zi, prin propriul' lui drum în viață, drumul țării. Acum mai pare „zgîrcit" răspunsul cînd conține în el cuvîntul „Muncă" ?...Sînt doar cîteva din gîndurlle și faptele milioanelor de beneficiari ai dreptului la muncă din țara noastră. Cîteva din infinitul de satisfacții muncă.marele liste.

și împliniri aduse de Dar care se contopesc în edificiu al patriei socia-

vremea ei să nu in fața unei baza a cudiscontinui-Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 17 august, ora 20—20 august, 
ora 20. In tară : Vremea va deveni 
treptat instabilă Incepind din vest. 
Cerul va ti variabil, cu innorări mal 
accentuate în vestul, nordul și centrul 
tării, unde vor cădea ploi locale mai 
ales sub formă de aversă, însoțite de 
descărcări electrice șl Izolat de grindi
nă. In celelalte regiuni, ploile si des
cărcările electrice vor £1 izolate, izo
lat. cantitățile de apă pot depăși 15 li
tri pe metru pătrat in 24 de ore. Vîn- 
tul va sufla slab pină la moderat, cu 
Intensificări trecătoare sub formă de 
vijelii îndeosebi In vestul tării și la 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 șl 20 de grade, mal 
cobortte in depresiuni, iar maximele 
in scădere Intre 20 și 30 de grade, 
local mai ridicate tn sud. In București: 
Vreme frumoasă la început, apoi va 
deveni schimbătoare. Cerul va fi va
riabil. favorabil descărcărilor electrice 
și ploilor sub formă de aversă spre 
sfîrșitul intervalului, vtntul va sufla 
slab oină la moderat, cu intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mini
me vor " 
de, iar 
grade.

trecut", 
iluzia stă- 
trebuie să 

structurii 
construcție, 
combinația.

acceptării cvasiunanime a ve că acestea aduc numai echivalării superficiale a economice cu cea socială.Societatea contemporanăSocietatea contemporană s-a lăsat intr-un anume fel surprinsă de dezvoltarea vertiginoasă a științei și tehnicii, de posibilitatea folosirii lor și în alte scopuri, străine omului și umanității. Ceea ce s-a denumit 
evaluarea tehnologică — adică estimarea cu mare rigurozitate a avantajelor și dezavantajelor economice și sociale a fiecărei variante de evoluție a progresului tehnic — reprezintă o expresie concludentă a tentativei din ultimii ani de a stăpînl și domina inovația tehnologică, de a-1 conferi o mai largă utilitate socială.Dar controlul șl stăpînirea științei șl tehnicii presupun definirea și re- definirea propriilor valori, a propriilor imperative și aspirații. In fond, știința și tehnica l-au somat pe omul zilelor noastre să-și definească mai exact opțiunile privind viitorul, propria sa evoluție. Dacă, așa cum spunea Erich Jantsch, problema cea mai importantă a secolului 20 este aceea de a păstra utilitatea științei pentru societate, atunci una din primele condiții ale acestei mari tentative este grăbirea procesului de autoclarificare a omului cu el însuși, cu propria sa dezvoltare.Tocmai pentru că trăim un timp de mare vocație transformatoare trebuie să promovăm ceea ce reprezintă corelatul organic al acțiunii practice de mare anvergură — gîndirea și perspectiva teoretică.Tocmai pentru că dispunem de un asemenea uriaș potențial — cum este știința și tehnica de azi — avem marea răspundere de a-1 orienta In direcții conforme cu interesele fundamentale ale omului și umanității.Tocmai pentru că știința a cunoscut un prag de la care utilitatea sa pentru societate poate să scadă, sîn- tem datori să deschidem noi orizonturi de afirmare a forțelor de pro- gret ale societății contemporane. Viitorul omului ș! omenirii este astăzi legat mult mai mult decit ne putem da seama la prima vedere de demersul teoretic autentic, de activitatea teoretică veritabilă, menite să călăuzească progresul mereu mai accelerat al societății contemporane, să-i prevină inconvenientele, să-1 amplifice binefacerile.

Laurențiu DUȚAși corespondenții „Scînteil Intre 15 și 18 gra- 
intre 29 șl 31 de

fi cuprinse 
maximele

Contemporaneitatea înaintașilor
(Urmare din pag. I)

Sam : PATRIA
14,30; 17,15; 20 
LUCEAFĂRULtndicație asupra aspirației cărții sale. Scriitorii nu-și datează niciodată în- timplător operele. Iată mici exemple care arată că simplul apel la text nu ajunge.Introdusă In contextul care a generat-o, opera radiază mai puternic, gesturile scriitorului sint mai grăitoare, personalitatea lui mai explicită. Comoditățile interpretative, mai vechi sau mai noi, sint desigur potrivnice acestei regenerări. Un scriitor este, comod luat, ce s-a zis pină la o anumită dată. Se mai crede șl azi, de pildă, cind articolele lui politice ne sint restituite, că Mihai E- minescu a făcut de nevoie și conce- »iv gazetărie politică, susținind o cauză străină gindirii sale. Faptele, altfel zis contextul, ar fi fost suficient de contrazicătoare dacă s-ar fi apelat la ele. Implicarea lui Mihai Eminescu in ctitorirea primei a- pociații a gazetarilor din România, la 1883, ne arată că gazetăria politică nu era pentru el un intermezzo.Regula contextului funcționează, In cazul reconsiderării unui scriitor, nu numai pentru ambianța de epocă. Așezată in contexte mai largi de sociologie, contribuția eminesciană — ca să ne păstrăm la exemplul cel mai revelator — își evidențiază calitatea de a ne fi contemporană, ceea ce desigur nu se poate obține numai printr-o simplă analiză literară de

scriind nos- tocmai și mai

text. Instrumentația contextuală și interdisciplinară este, de altfel, decisivă pentru recuperarea in profunzime a multor valori ale trecutului.O serie întreagă de cărți intitulate „Contemporanul nostru'* se străduie să,ne convingă că mai toți scriitorii literaturii române sint contemporanii noștri prin simplă analiză de text. Demers interpretativ binevenit, dar nu și complet. Ce este dincolo de text iese de cele mai multe ori din raza de interes a analiștilor. Dar „Shakespeare, contemporanul tru", Jan Kott avea in vedere contextele. Și asta se vedebine dacă analizăm nu atit contextul operei lui Shakespeare, cit contextul contemporan care a produs cartea exegetului polonez. Citim, desigur, pe scriitorii trecutului cu ochii de azi, dar asta nu-i egală măsură pe toți drept contemporanii noștri, așa cum, desigur, ii vrem cu toții. Ei sint lipsiți de contextele lor și este o Întrebare dacă acestea sînt identice celor de astăzi. îi citim pe critici, pe Maio- rescu, lorga, Ibrăileanu, Lovinescu, Călinescu și ne alăturăm lor sau ne despărțim de ei in măsura in care nu sint viabili. A-i transfera astăzi din raftul lor de istorie literară in plină actualitate, ca și cînd ar aparține integral timpului nostru, ar fi un anacronism. Devizele critice de altădată nu intră automat

confirmă in

in bagajul nostru literar. Fetișizarea epocii literare interbelice are uneori astfel de urmări : adică de apre
cieri necondiționate.Pasivitatea Istoriografului ar echivala cu un act de demisie. Materia se cere revizuită și, dacă ea rezistă examenului nostru contemporan, ră- mine valabilă. Un critic care ar considera azi că literatura română datează doar de la contactul ei cu occidentul secolului XIX ar fi, spre exemplu, anacronic mai ales Intr-o fază a cercetărilor literare care redescoperă din unghi nou literatura noastră veche. Cu atît mai mult cu cit ultimii douăzeci de ani înseamnă șl redescoperirea literaturii vechi. Adevăratul critic și Istoric literar ce nu cedează confortului 
moștenite, evaluărilor facile, a afirmat că Miron Costin a lumină fără cusur, iarCantemir o brută, ignorindu-se documentele, faptele Istorice. Asemenea aserțiuni vin, evident, din bagajul formulărilor comode, care nu țin seama de fapte și de contexte.Datoria istoriografiei de azi este de a se întoarce Întotdeauna la fapte. Ele pot dezvălui puternic o personalitate, o operă.O viziune de ansamblu asupra literaturii române cere o restituire și reconsiderare a faptelor. Iar pentru ca faptele să vorbească și contextele să devină vii, ele trebuie mai Intii cunoscute.

este cel 
ideilor Cineva fost o Constantin

• Pas In doi : SCALA (11 03 72) —
................- 14,15; 16,30, VICTORIA

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
-- ” “ - 9; 11,15;

9,15; 11,30; 14,15; 16,30.
(16 28 79) - 9; 11,15; 13,30;
20. EXCELSIOR (65 49 45) - 
13,30; 15,45; 18; 20
• Tineretul României
SCALA - 19, POPULAR (
17; 19
• Bătălia de pe Neretva: STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30
• Masca de argint : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15;-17; 19
• Nemuritorii : COSMOS (27 54 95) — 
9; 11; 13: 15; 17; 19
• Declarație de dragoste: COTRO-
CENI (49 48 48) - 15, ARTA (21 31 86) 
— 9; 11; 13; 15; 17; I.........................
20.45
e Cel mal frumoși 
EPOCA CEAUȘESCU t 
—r 17; 19, PACEA ".
• Stejar — extremă urgență : PA
CEA (71 30 85) - 15
• Secretul iul Bachus : PROGRESUL 
(23 94 10) - 15; 17; 19
■ Primăvară pentru o oră — 9; 11; 
13; 15, Ciuleandra - 16,30; 19 : DOI
NA (16 35 38)
a Urmărit: LUMINA (14 74 16) - 9: 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Legenda dragostei : FESTIVAL 
(15 63 84) - 9; 12; 16; 19, MELODIA 
(11 13 49) - 9; 12; 16; 19
O Așa bunic, așa nepot : BUZESTI
(50 43 58) - 14; 16; 18
• Secretul Apolloniel : DACIA
(50 35 94) - 9; 11; 13: 15; 17: 19
• Joe Limonadă : LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,30; 19,30. la grădină 
VOLGA (79 71 26) - 9 "
19, GIULEȘTI ------
13,30; 15,45; 18; 20
0 Paloș contra paloș : FLOREASCA
(33 29 71) - 9; 11; 13; 15,30: 17,45: 20

socialiste i 
(35 15 17) -

19. la grădină —

20 de ani —
COTROCENI

- 17; 19

20,45. 
; 11: 13: 15;

(17 55 46) — 9; 1

• Doctorițele : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Bunul meu vecin
(11 86 25) - 9; 11.45;
S Marea cursă :
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
• Filiera H : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20.45
0 Toată lumea este a mea : BUCU
REȘTI (15 6154) - 9,15; 12.15; 15,45; 
18,45, FAVORIT (54 31 70) - 9; 12; 16;
19, GLORIA (47 46 75) — 9,15; 12,15; 
15.45; 18,15, FLAMURA (85 77 12) - 9; 
12; 16; 19
• Clinele electronic : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 0; 11: 13.15: 15,30; 17,45; 20
• Yankeii : FEROVIAR (50 51 40) - 
9; 12; 16; 19, la grădină - 20,45
• Cursa infernală : GRIVITA
(17 08 58) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, AURORA (35 04 66) - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină - 21, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15

ta t r e
• Teatrul National (14 71 71, sala 
Atelier) ; Intre cinci și șapte — 19,30. 
® Teatru] Mic (14 70 81, la Rotonda 
scriitorilor din Cișmiglu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Ev de lumină, 
ev de eroism*' — 21.
ffi Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
— 17; Jocuri crude
• Teatrul' satirie-muzicaj „C. Tâna- 
se“ (lo 5e 78. grădina Boema) : Boe
ma. bucuria mea I — 19.30: (grădina 
Cărăbuș) : Melodii, melodii — 19,30: 
(la Teatru! de vară Herăstrău) : 
Pompillu de Pompadour — 19.
S Teatrul evreiesc dc stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18,30.

19.

I
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Cu prilejul alegerii sale în calitate de membru titular și 
președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit din partea 
Academiei Poloneze de Științe din Varșovia următoarea 
telegramă :

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în calitate de membru titular si președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, în numele Prezidiului Academiei Poloneze de Științe și al nostru personal, vă felicităm cordial pentru conferirea acestui înalt titlu științific.Vă felicităm pentru realizările dumneavoastră în activitatea teoretică șl practică, în dezvoltarea gîndirii științifice originale șl curajoase, cărora oamenii de știință și poporul român le-au dat o înaltă apreciere, expri- mîndu-și recunoștința față de meritele dumneavoastră, conducătorul partidului șl întregului popor român.Vă dorim noi și,rodnice rezultate în vasta dumneavoastră activitate de răspundere pe linie de partid, de stat și științifică, spre binele științei, al bunăstării poporului român și.al întregii comunități socialiste.Cu sincer respect față de dumneavoastră,
Secretar științific Președinte

ZDZISLAW KACIMAREK JAN KOSTRZEWSKI

Marea sărbătoare națională de la 
23 August este intimpinată de co
lectivele'de oameni ai muncii din 
industrie, construcții, transporturi, 
agricultură, din celelalte sectoare 
de activitate cu remarcabile reali
zări in îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul ld85 și 
pe intregul cincinal.

Ca urmare a rezultatelor obținute 
in cele șapte luni care au trecut 
din acest an și a punctajului gene
ral stabilit pe baza indicatorilor 
prevăzuți în criteriile de organizare 
a întrecerii socialiste, la 31 iulie *) 
pe primele locuri se situează :

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI

Locul I : întreprinderea minieră 
Voivozi, Județul Bihor, cu 1 079,7 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 28,7 la sută la producția fizică, 20,1 la sută la producția netă, 17,2 la sută la produc- t.ia-marfă vîndută și încasată, 17,5 la sută la volumul de pregătiri miniere și la productivitatea muncii, 18,7 la sută la volumul de deschideri miniere ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai- mici decît cele planificate cu 3,6 la sută, iar consumurile de energie electrică și combustibili au fost sub cele normate cu 14,2 la sută.Locul II : Mina Filipeștii de Pădure, județul Prahova, cu 864,7 puncte.Locul III: întreprinderea minieră Comănești, județul Bacău, cu' 710,5 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI HIDROELECTRICE

Locul I : întreprinderea eleelrd- 
eentrale Porțile de Fier, județul 
Mehedinți, cu 538,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,3 la sută la producția de energie, electrică lă bornele generatoarelor. Și la graficul de putere la dispoziția, sistemului energetic național ; unitatea s-a Încadrat în prevederile de plan privind productivitatea muncii ; cheltuielile au fost mai mici decit cele prevăzute în buget cu 5,4 la sută, iar consumul propriu tehnologic , de energie electrică a fost, sub cel normat cu 2,4 la- sută.Locul II : întreprinderea electro- ■ centrale Curtea de Argeș, cu 452,2 puncte.Locul III : întreprinderea electro- eentralo Cl'uj-Napoca, cu .440,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA METALURGIEI 
FEROASE

Locul I : întreprindere* de fier 
Vlfthița, județul Harghita, cu 321,2 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu 6,7 la Rută la producția fizică, 12,9 la sută la producția netă, 1,9 la sută la ■ export,1,5 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producțîe-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 3,6 la sută, iar cele materiale cu 6,2 la sută.Locul II : întreprinderea „Ciocanul" Nădrag, județul Timiș.
IN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE, TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I: întreprinderea de scule, 
dispozitive și verificatoare auto

•) Indicatorii privind produc
ția netă, costurile de producție 
și beneficiile sint calculați pe 
șase luni.

tv
13.00 Telex
13,05 La stlrșlt de săptămînă (color) • 

Dragi ml-s ctntecele mele. Melo
dii populare 0 Gala desenului a- 
nimat 0 Melodia lunii... la alege
rea dv. • Vioara din Tescani — 
film • Atlas muzical 0 Univers 
românesc 1065—1985. Fapte ale de
venirii : „ZI de vară plnă-n sea
ră" 0 Recitalul unui mare tenor : 
Luciano Pavarotl (IV) 0 Tele- 
sport 0 Clntecele acestui timp

14.45 Săptămina politică
19,00 Telejurnal- 0 In intlmplnarea ma

rii sărbători
19,20 Teleenclclopedla 0 Istorie dobro

geană 0 Viața șl mediu! 0 Feno
mene ale naturii

19.45 Invitație la varietăți (color). 
Spectacol cu public — ultima 
parte

20.30 Film artistic (color) „Iluzii spul
berate"

22,05 Telejurnal
32,13 Romanțe șl melodii de neuitat 

(color)

REZULTATE1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Costești, județul Argeș, cu 63G,2 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 9,5 la sută la producția fizică. 3,8 la sută la producția netă, 13,6 la sută la producția- marfă vîndută și încasată. 10,4 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii : cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,2 la sută, iar consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 3,1 la sută.Locul II : întreprinderea mecanică Bacău, cu 500,7 puncte.Locul III : întreprinderea „Auto- mecanica" Mediaș, județul Sibiu, cu 489,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE. 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea „Electro- 
timiș" Timișoara, cu 790 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,5 la sută la producția netă, 1,9 la sută la producția 

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE ȘAPTE LUNI
fizică, 2,6 la sută la producția-mar- fă vîndută și încasată, 4,5 la sută la beneficii ; depășiri de plan au mai fost obținute ia export ; consumurile dț> materii prime și materiale. au fost sub cele normate cu4.1 la sută, iar.cele de .energie.,electrică și combustibil cu 27,6 la sută.LOCUI II : întreprinderea de ce- : lule prefabricate Băilești, județul Dolj, cu 771,3 puncte.Locul III : întreprinderea „EleCf trobanat" Timișoara, cu 568,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRODUSE ANORGANICE, 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj, cu 1 424 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți ou : 22,8 la sută la producția fizică, 29,2 la sută la produc- ția-marfă vîndută și încasată, 28,7 la sută la productivitatea muncii, 20,1 la sută la livrări de mărfuri. la fondul pieței ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă, export și la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 4,5 la sută, iar cele materiale cu1.1 la sută.Locul II : întreprinderea chimică Dudești, București, cu 1 032,2 puncte.

IN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea 'forestieră 
de exploatare și transport Rm. Vil- 
cea, cu 1 090,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 9,8 la sută la producția fizică, 4 la sută la producția netă, 8,1 la sută la export, 6,5 Ia sută la producția-marla vîndută și încasată ; depășiri de plan au mai l'ost obținute la productivitatea muncii, beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 2,6 la sută, iar cele de energie electrică și combustibil cu 13,9 la sută.Locul II : Unitatea forestieră de exploatare și transport Craiova, cu674.1 puncte. .Locul III : întreprinderea forestieră de exploatare și transport Focșani, cu 539,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă Pi
tești, cu 871,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 0,8 la sută la producția netă, 0,7 la sută la producția- marfă vindută și încasată, 28,5 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri de plan au mai fost

Delegația mișcării sportive 
studențești din țara noastră 

la Universiada '85La marea competiție polisportivă mondială — Universiada ’85 — care se va desfășura in cadrul „Anului Internațional al Tineretului" în orașul japonez Kobe (25 august — 4 septembrie), vor participa și reprezentanți ai mișcării sportive studențești din țara noastră. Delegația universitară română va cuprinde 40 de sportivi și sportive care vor concura la șase dintre cele 11 ramuri din programul Jocurilor mondiale universitare de vară (atletism, gimnastică, înot, judo, scrimă și tenis).Printre reprezentanții noștri se află performeri cunoscuți cum sint Vali Ionescu, Ella Kovacs, Dumitru

Solemnitățile înaintării in grad a promoțiilor de ofițeri 
activi si subofițeri din școlile Ministerului de Interne « « »In climatul de profundă mîndrie patriotică față de mărețul bilanț a) realizărilor dobîndite de patria noastră în ultimii 20 de ani, de mare avint revoluționar cu care oamenii muncii au sărbătorit împlinirea a două decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului și intîmplnă marea sărbătoare națională de la 23 August, în școlile militare ale Ministerului de Interne s-au desfășurat solemnitățile ostășești prilejuite de înaintarea în grad a unor noi promoții de ofițeri și subofițeri.La festivități au participat cadre din conducerea Ministerului de Interne și Departamentului Securității Statului, generali și ofițeri superiori, părinți ai elevilor, alți invitați.înaintarea în grad a tinerilor ofițeri și subofițeri încununează o etapă de muncă șl învățătură, materializată în rezultate deosebite, pe care absolvenții le dedică cu mîndrie patriotică și fierbinte dragoste de patrie marii sărbători a poporului român — cea de-a 41-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă. Exprimîndu-și deplina aprobare și adeziunea entuziastă față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, participan- ții la solemnități au reliefat, cu satisfacție și adînc respect, inesti

obținute la export și la producția fizică ; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 0,5 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu2.1 la sută.Locul II : întreprinderea Filatura de bumbac Urlați, județul Prahova, cu 548,2 puncte.Locul III : întreprinderea Filatura de bumbac Drăgănești-Olt, județul Olt, cu 471,1 puncte.
IN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 

SUBRAMURA MORĂRIT, 
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 

FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de moră- 
rit și panificație Bacău, cu 812,4 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 22.7 la sută la producția fizică, 4,1 la sută la producția netă. 10,4 la sută la producția marfă vindută și încasată ; depășiri de plan au mai fost obținute ia productivitatea muncii, beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele nor
mate cu 1 la sută, iar cele de energie electrică și combustibil cu 19,6 la sută.Locul II : întreprinderea de mo- rârit șl panificație Dolj., cu 745,3 puncte. .Locul III : întreprinderea da mo- răriț șl. panificație Suceava, cu 706,6 puncte.

ÎNTREPRINDEREA DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRÂȘAREA PORCILOR

Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii de 
porc Timiș, cu 518,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 32,1 la sută la producția de carne, 6,5 la sută la efectivele de porcine Ia sfîrșitul perioadei. 19,7 la sută la livrările de carne la fondul de stat ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile la 1.000 lei producție marfă au fost mal mici decît cele planificate.. Locul II : Combinatul pentru producerea șl industrializarea cărnii de porc Ialomița, cu 453,7 puncte.Locul III : întreprinderea de stat pentru creșterea și ingrășatea porcilor Bonțida, județul Cluj, cu 274,9 puncte.

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII 
j

Locul I : Inspectoratul silvic jude
țean Vranoea, cu 977,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 31,1 la sută la valoarea producției unităților silvice, 12.7 la sută la reimpăduriri și împăduriri. 36 la sută la export. 30,9 la sută la masa lemnoasă ce se pune în valoare, 31,6 la sută la livrări Ia fondul pieței, 32,8 la sută la producția silvică pe angajat ; depășiri de plan au mal fost obținute la beneficii și la suprafața pe care s-au executat tăieri de îngrijire.Locul II: Inspectoratul silvic județean Vaslui, cu 934,5 puncte.Locul III : Inspectoratul silvic județean Caraș-Severin. cu. 921,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE

Locul I : Trustul-antrepriză gene
rală de construcții industriale Craio
va, cu 478,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,6 la sută la producția netă, 1,2 la sută Ia producția de construcții-montaj terminată, 28 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile materiale la 1 000 lei producție de construcții-montaj au fost mai mici decît cele planificate ; consumurile de ciment,

INFORMAȚII SPORTIVENegoiță (atletism), Ecaterina Szabo, Lavinia Agache, Mirela Barbălată (gimnastică), Carmen Bunaciu (na- tație), Mihai Cioc, Mircea Frățică și Gheorghe Dani (judo), Elisabeta - Guzganu (scrimă), Florin Segărcea- nu, Andrei Dîrzu și Daniela Moise (tenis) — de la care așteptăm rezultate pe măsura prestigiului mișcării noastre sportive studențești.Amintim că la campionatul mondial universitar de handbal, desfășurat in luna iunie, in R. F. Germania, echipa studențească a României a cucerit titlul mondial, intre- cind în meciul final echipa universitară a U.R.S.S. cu 23—20.
CAIAC-CANOE. Campionatele mondiale de caiac-canoe au ■ continuat la Malines (Belgia) cu eliminatoriile probelor pe distanța de 500 m. La canoe simplu, șportivul 

mabila contribuție a . tovarășului Nicolae Ceaușescu la crearea și fundamentarea concerpțiel novatoare, originale, profund științifice privind apărarea patriei. și a cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncii, rolul și sarcinile ce revin organelor de ordine internă în cunoașterea și înfăptuirea legilor țării, în aplicarea fermă a legalității socialiste, a normelor de conviețuire socială, în asigurarea climatului de disciplină și ordine civică.In încheierea solemnităților au fost adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al forțelor armate, telegrame în care noile cadre de ofițeri și subofițeri ale Ministerului de Interne își afirmă dragostea fierbinte și nemărginita recunoștință pentru minunatele condiții de viață și de învățătură de care s-au bucurat în școli, angajîndu-se ca, la locurile do muncă unde vor fi repartizate, să facă ' totul pentru a îndeplini în mod exemplar sarcinile ce le revin din hotăririle de partid șl de stat, din documentele Congresului al XIII-lea, acționînd cu spirit revoluționar, cu vigilență și fermitate comunistă pentru slujirea intereselor supreme ale patriei, ale poporului nostru.

metal, combustibil și carburanți au fost sub cele normate. ■Locul II : Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Brașov, cu 403,3 puncte.Locul III : Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Brăila, cU 313,G puncte.
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATA

Locul I : Depou! de cale ferată Ti
mișoara, cu 301,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,5 la sută la volumul de transport, 7,1 la sută la productivitatea muncii, 0,8 la sută la greutatea medie brută a trenului de marfă, 4 la sută la utilizarea mijloacelor de transport ; costul la 1 000 tone brute/km a fost mai Plic decit cel planificat cu 10,1 la sută, iar cheltuielile totale au fost, de asemenea, mai mici decît cele planificate cu 10,1 la sută ; consumurile de energie electrică și combustibil au fost sub cele normate cu 1,3 la sută.Locul II : Depoul de cale ferată Adjud, cu 277 puncte.Locul III : Depoul de cala ferată Galați, cu 246,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comercia
lă de stat textile-încălțăminte Cra
iova, cu 344,2 puncte.Principalii indicatori de plan ați fost: depășiți cu : 10,1 la sută la desfacerea mărfurilor cu amănuntul,11,5 la sută la volumul desfacerilor de mărfuri pe un lucrător ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii și la viteza de circulație a mărfurilor ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decit cele planificate cu 12 la suta.Locul II : întreprinderea comercială de stat mixtă Covasna, eu 338,1 puncte.Locul III : întreprinderea comercială de stat mărfuri alimentare Tîr- goviște, cu 309,6 puncte.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE

Locul I ! , Oficiul județean de tu
rism Gorj, cji 393,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 14,2 la sută la. prestări servicii către populație, 14 la sută la beneficii, 8,7. la sută la încasări medii pe un lucrător ; depășiri de plan au mai fost obținute la coeficientul de utilizare a capacității de cazare și la numărul de turiști ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București, cu 378,3 puncte.Locul III : Oficiul județean de turism Prahova, cu 318,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă 
Caraș-Severin, cu I 321 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 30,2 la sută la producția și prestațiile în unități fizice, 26,8 la sută la încasări din activitatea de producție-prestații, 18,1 la sută la prestări de servicii pentru populație, 31,3 la sută la productivitatea muncii. ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă' și la be-, neficii ; cheltuielile totale și materiale Ia 1 000 lei producție prestații au fost mai mici decît cele planificate, iar consumurile de materii prime, materiale, energie electrică și combustibil au fost sub cele normate.Locul II : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Vaslui, cu 1 090,7 puncte.Locul III : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Neamț, cu 1 064,9 puncte,.(Agerpres)
român Aurel Macarencu a cîștigat prima serie cu timpul de l’57”90/100, urmat de Janos Satusi (Ungaria) — 2’00”74/100, Larry Cain (Canada) — 2’01”83/100, Fernando Rubin (Spania)— 2’04”23/100, Franco Lizzio (Italia)— 2’07”05/100. Alături de Aurel Ma- carencu ș-au mai calificat in semifinale Anatoli Volkov (U.R.S.S.), Olaf Heukrodt (R.D.G.), Petr Pro- chazka (Cehoslovacia), Kzasimir Penev (Bulgaria).Dintre ceilalți concurent! români la întrecerile pe distanța de 500 m au obținut de asemenea calificarea pentru semifinale Vasile Diba la caiac simplu, echipajul român de canoe dublu și echipajul feminin al României la caiac 4.Astăzi au loc semifinalele și finalele in probele de 1 000 m. iar duminică semifinalele, și finalele la 500 m și 10 000 m.

Cronica zileiVineri, tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim vice- prim-minlstru al guvernului, l-a primit pe tovarășul Ognfan Doinov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, ministrul construcțiilor de mașini și electronicii, care întreprinde o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii au fost evocate bunele raporturi de prietenie și conlucrare dintre cole două țări și popoare șl s-a evidențiat contribuția hotărîtoare a întîlnirilor și cohvorbirllor româno-bulgare la cel mai înalt nivel la dezvoltarea colaborării, pe multiple planuri, dintre România și Bulgaria. Au fost abordate unele aspecte ale colaborării româno-bulgare, posibilitățile de amplificare a acesteia în sfera activității economice și tehnico-știin- țifice.Oaspetele bulgăr a fost primit, în aceeași zi, de tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. Au fost analizate modalitățile de extindere a cooperării în domeniile construcției de mașini și electronicii, specializării, automatizării șl robotizării proceselor de producție, lărgirii schimburilor reciproce de mărfuri.La întrevederi au participat Alexandru Necula, ministrul industriei electrotehnice, și însărcinatul cu afaceri ad-interim al Bulgariei la București, Malclo Malcev.Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Gaboneze, -ambasadorul a- cestei- țări la București, Jacques Mombo, a oferit, vineri, o recepție.Au participat Victor Ciobanu, ministrul sănătății, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere și instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni de cultură și artă.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.+Cu prilejul încheierii misiunii în țara noastră, ambasadorul Israelului la București, Zvi Brosh, .a oferit un cocteil.Au luat parte Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de știință și cultură.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri âi corpului diplomatic.(Agerpres)
Cît timp aveți pentru creația tehnică?

(Urmare din pag. 1)concepție cu identitate proprie. Avem create în întreprindere grupe de concepție, de tehnologi cum le spunem noi, specializați p.e probleme de tehnică modernă, care se pun fierbinte în întreprindere, in fiecare secție în parte. în fiecare secție funcționează o astfel de grupă care antrenează, stimulează inteligența tehnică, cristalizează și ajută la punerea în operă a procedeelor și' tehnologiilor noi, perfecționează și inovează.Sigur; sînt și alte modalități la; care s-a apelat la Plopeni pentru a dâ' clmp liber afirmării" gîndirii tehnice. Asupra unora dintre ele vom reveni în continuare. Acum și aici se cuvine o subliniere : nu poate fi tras un zid despărțitor 
între producție șl munca de con
cepție. Creația tehnică este un tot de nedespărțit. ea are drept piloni baza de masă a întregului potențial, ea trebuie să cuprindă în accelerațiile ei tot ceea ce are mai valoros in gîndire, in concepție o întreprindere, un șantier, un institut.

Posiune, competiție.,.instantanee din marea uzină prahoveană.
0 De la un panou al tehnicii noi, din fotografii ne privesc muncitorul de înaltă calificare Du

mitru Constantin și inginerul Dumitru Vlăsceanu. Ei au numeroase perfecționări tehnice la activ, activitatea lor de creație tehnologică iși arată din plin roadele in atelierele și secțiile întreprinderii. Ale cui vor fi chipurile de mîine care vor privi. din locurile rezervate fotografiilor destinate cutezătorilor ?
0 La cițiva pași de gazeta con« sacrată creației tehnice originale ne încrucișăm drumurile cu tehnicianul proiectant Radu Alexandru. Poartă sub braț un sul de desene. Ni se vorbise despre el că are două inovații aplicate și o invenție •— un „dispozitiv de centrare și prindere a pieselor cu acționare hidraulică", care aduce o economie anuală de circa 300 mii de lei. Arătăm cu privirea spre sulul de sub braț :— Vreo idee nouă 7— Nu, sînt idei vechi din care „stoarcem" tot ce se poate.— Ce aveți pe șantierul creației tehnice ?— Două teme aflate in planul tehnic al întreprinderii și care se află in stare de definitivare.— V-ajunge timpul 7— în genere, nu. Dar, cînd omul e pasionat de ceva, rezolvă și... .ecuația asta, află o soluție.Așadar, pasiunea — unul din stimulii „furtunii creierelor".— Nu numai pasiunea, ci șl starea de competiție, ne completează șeful de atelier, Pavel Traian,— Ce înțelegeți dv. prin „starea de competiție— Exact ce exprimă cuvintele. Dar, ca să fiu mal bine înțeles, iată un exemplu : pentru a depăși 

o anume barieră de competitivitate, trebuiau aduse unele perfecționări la blocurile de cilindri de la pompele cu pistoane axiale. Inginerul Piniilic Mureș s-a înhămat la răspunderea asta, m-am Înhămat și eu. De ce nu ne-am conjugat forțele ? Pentru că flecare am imaginat o altfel de rezolvare. Și fiecare ne străduim să avem cîștig de cauză.— Deci competiția asta este lucrul care vă absoarbe timpul acum 7— Ce-mi absoarbe timpul, vă voi spune eu îndată. Omul care are ceva de perfecționat în profesia lui e mereu cu mai multe „șantiere deschise" ca să spun așa. Urgențe se ivesc orieînd. Uitați, acum in atelier se cer niște cuțite speciale pentru prelucrare pe care alții le produc și le vind cu bani grei. Am întrezărit ideea de a rezolva cu forțe proprii, cerința asta, iar concediul de odihnă care începe curind, pică mană cerească.— Am mai pus întrebarea și v-o punem și dv. : cît din orele da

ZIUA NAȚIONALA a republicii gaboneze

Excelenței Sale
Domnului EE HADJ OMAR BONGO

Președintele Republicii GabonezeAniversarea a 25 de ani de la proclamarea independenței de stat a țării dumneavoastră îmi oferă prilejul să vă adresez calde felicitări și cele mai buhe urări.Exprim încrederea că bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre România $1 Gabon se vor dezvolta și întări tot mai mult, în folosul și spre binele popoarelor român și gabonez, al păcii, independenței naționale, înțelegerii și colaborării în lume.Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului prieten gabonez progres și prosperitate.

In urmă cu 25 de ani— la 17 august 1960— a fost proclamată independența Republicii Gaboneze. eveniment memorabil ce încununa lupta îndelungată a poporului acestei țări africane împotriva dominației coloniale, descliizînd, în același timp, calea unei dezvoltări de Sine stătătoare.Dacă pînă în urmă cu citeva decenii marile bogății ale tării— păduri întinse, rezerve însemnate de mangan, petrol, minereu de uraniu și do fier — erau spoliate de exploatatorii străini, în anii care au trecut de la cucerirea independenței, cu deosebire în ultima perioadă, ele au fost tot mai intens valorificate, potrivit intereselor naționale, în scopul lichidării înapoierii moștenite din trecut, al înscrierii republicii pe coordonatele progresului. Astfel, pla

nul de dezvoltare economică și socială a tării, aprobat anul trecut de guvern, pentru o nouă etapă de cinci ani prevede investiții' de 1230 miliarde franci C.F.A. (1 dolar “ 400 franci C.F.A.), aproximativ jumătate din acesta fonduri fiind destinate construcțiilor capitale și dezvoltării rețelei de transporturi feroviare și rutiere. Sint prevăzute, concomitent, importante a- locații pentru dezvoltarea agriculturii, precum și a energeticii. Avansează, de asemenea, realizarea importantului obiectiv economic, calea ferată transgaboneză în lungime de 693 km, care va permite, in final, Stabilirea unei legături directe între porturile de pe țărmul Atlanticului șl regiunile din interior.Animat ■ de sentimente de prietenie și solidaritate față de

muncă le rezervați activității d® concepție ?— După părerea mea, foarte puțin.— Ce vă „deturnează" de la aceasta 7— Fel de fel de lipsuri în aprovizionare.,. Lucruri care se incîl- cesc între secții... Faptul că nu Întotdeauna ai ce-ți trebuie...— Știți că ceea ce spuneți nu*i grozav de încurajator mai ales pentru cei mai tineri, dornici și ei de creație tehnică originală ?'— Ba, dimpotrivă. O tehnologie, un,’,dispozitiv. nou cer luptă. Cu rutina, cu neînțelegerea, cu fel do fel de greutăți. Uite, e aici la noi o tînără ingineră electronistă. Viorica Ilăluță. S-a angajat singură în lupta asta, nu se mulțumește numai cu rezolvarea treburilor curente, de serviciu, ci vrea să facă și creație tehnică. Șl face...— Vedeți că ajungem din nou la pasiune ?— ...care, și în acest caz, e sinonimă cu competiția, dorește să aibă ultimul cuvtnt șeful de atelier Pavel Traian. O competiție a „picăturilor de inteligență" care, adunate la un loc......Adunate la un loc, dau rezultanta clipei actuale a revoluției tehnico-ștlințifice. Rostirea șefului dn atelier — șl strădaniile lui — vizează tocmai această esență. Pentru că, de ce să nu o spunem ? mai sînt destui dispuși să creadă că această revoluție c treaba sa- vanților, a laboratoarelor, roboților și instalațiilor ultrasofisticate. Că sint oameni predestinați să facă, descoperiri, Bă inoveze, să inventeze. Nimic mai puțin adevărat, mal rupt de realitate. Marile procese de perfecționare, nu numai în tehnică, ci în orice domeniu, sint opera oamenilor. De la Specialistul de geniu și pînă la muncitorul abia intrat în uzină. Nu există eșaloane speciale de atac pe baricadele noului și eșaloane de... expectativă, beneficiare doar ale eforturilor de înnoire ale celorlalți. Există doar un uriaș potențial de materie cenușie în măsură să descopere și să inoveze, să accelereze. progresul vieții noastre materiale și spirituale.(
Cum produce 

și cum se macină 
timpul specialistuluiStăm de vorbă cu inginerul 

Mihai Constantin, șeful secției șculărie și al atelierului de auto- utilare. Aflăm lucruri concrete, parte din realitatea dc ordin mai general, pe întreprindere :
0 Potențialul tehnic-ingineresc de aici — numără 25 ingineri, 17 subingineri, la care se adaugă zeci de maiștri, muncitori cu înaltă calificare — este împărțit pe grupe de tehnologii. Exemple : subingi- nera Cecilia Moșneaiiu s-a specializat in tehnologiile verificatoare, grupă pe care o șl coordonează. Inginerul Dan Ștefănescu răspunde de grupa de proiectare tehnologii- dispozitive ; Inginerul Adrian Mo- 

roianu — de grupa de proiectare a S.D.V.-urilor pentru producția de noi generații de... S.D.V.-uri. Și așa mai departe.• La potențialul de care dispune, secției îi revin pentru acest an un număr de 90 teme de cercetare și soluționare din planul tehnic al întreprinderii.
0 Secția a îmbrățișat și ea inițiativa uzinei „Flecare cadru tehnic să rezolve Cel puțin o problemă cu eficiență economică în- tr-un an".îl întrebăm pe ihg. Mihai Constantin :— De Inițiative bune, de regulă, nu se duce lipsă. Cum se traduce aceasta în viață aici, la dv. 7— întîmplarea face că tocmai am analizat zilele trecute exact această situație și, deși avem re- iultate bune, am Socotit că cerințele producției sînt mult mai mari. Și deci, noi, fiecare, trebuie să dovedim exigență sporită.— Cum s-au fixat cele .90 de terne 7 Așa, pe . cale administrativă ?
—• Mai întîi s-a pornit de la sar

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

popoarele africane, față de toate popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român se bucură de succesele obținute de poporul gabonez in eforturile de făurire a unei vieți iloi. între Republica Socialistă România și Republica Gaboneză s-au statornicit relații de colaborare prietenească, întemeiate pe deplină egalitate in drepturi și avantaj reciproc și caracterizate de o continuă dezvoltare. O contribuție hotărîtoare la imprimarea acestui curs pozitiv au adus întîl- nirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Omar Bongo, acordurile șl înțelegerile realizate cu aceste prilejuri deschizînd perspective rodnice conlucrării ro- mâno-gaboneze pe diverse planuri, in interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii între popoare.

cinile de producție prezente și în perspectivă. In funcție de ce avem de făcut, s-a venit cu autopropu- neti. Potrivit Specializării. Alte teme, da, s-au stabilit și pe cale administrativă, dacă vă place termenul ăsta. Cert este că o parte dintre muncitorii de înaltă calificare, maiștri, subingineri, ingineri se ocupă de creația tehnică necesară producției prezente, altă parte pentru exigențele producției anului viitor, anilor ce vin... .Ce desprindem de- aici ? înainte-.' de toate, concretețea preocupărilor. Antrenarea . practică, sub egida amintitei inițiative, a întregului flux novator. Pentru că, repetăm,, de asemenea inițiative nu se duce lipsă. în ce se convertesc ele 7 Cit sînt de viabile 7 Ce rezolvă în ultimă instanță ? iată întrebări care uneori rămîn fără răspuns. Nu spunem că la Plopeni se află modelul ideal în această privință. Dar tot așa de adevărat este că preocuparea pentru a stabili ou exactitate partea de contribuție a fiecăruia la efortul de creație, controlul sistematic in această ordine de idei, pe multiple planuri, dau rezultate care promit. Un asemenea control, dacă vreți, îl reprezintă și o cercetare sociologică pe ideea antrenării inginerilor stagiari în fluxul de inovare; pentru a trezi gustul noului încă de la primul pas în uzină, conclu-| ziile sociologice servind la inițierea altei cercetări pe eșantioane din toate categoriile de creatori de tehnică nouă.Punem și inginerului Mihai Constantin întrebârea-test pe care am pus-o tuturor interlocutorilor.— Cît din timpul dv. de producție îl consacrați muncii de concepție 7— Doar 40 la sută.— Ce se cuprind în „scurgerile" de 60 la sută ?— Multe. De la transportul uzinal la colaborarea dintre secții, aprovizionare, bilete de voie, hirtii... Sigur, sînt lucruri importante, intră în atribuțiile mele, dar îmi fură timp...Iar timpul unui om cu pregătire superioară, a unui om capabil să conceapă un dispozitiv, o tehnologie etc., e neprețuit. Tocmai de aceea merită o soartă mai bună' decît să fie măcinat în van. Cercul acesta, al neputinței, nu trebuie socotit în nici un caz un dat imua
bil. Trăim procese de înnoire de anvergură și-i cazul să adie uni vînt proaspăt și în acest mecanism' al organizării și atribuțiilor. Un vint care să spargă cercul, săi aducă ozonul primenirii. Marile și! presantele probleme ale aprovizionării, ale colaborării dintre secții, uzine, ale... biletelor de voie etc. trebuie reglate astfel îneît să nu mai fie mîncătoare de inteligență, de timp furat activității de concepție.De altfel, viața însăși împinge spre asemenea soluții. Dovada 7 Șl cele cîteva direcții de acțiune schițate de ing. Gelu Juncu și aflate pe agenda de preocupări a uzinei din Plopeni :

0 încă de anul trecut s-a luat măsura ca în posturile de execuție — șefi de ateliere, de formații mai mari de lucru etc. — să fie puși subingineri, maiștri, inginerii primind, pe cît posibil, răspunderi de concepție.
0 Tot pentru închiderea „robinetului" prin care se scurge mult din timpul consacrat creației tehnice originale al inginerului, cadrelor tehnice în genere, s-a realizat ori este pe cale să se realizeze un sistem informațional pe întreprindere (lansarea centralizată a producției, evidența stocurilor pe calculator și a producției, urmărirea propriilor hotărîri etc.).
0 Se urmăresc generalizarea proiectării pe calculator, urmărirea consumurilor energetice tot prin acest mijloc, la care se adaugă și programul analizei valorice. Este in spiritul imperativelor actuale ale economiei românești o asemenea preocupare, imperative care așază întreaga activitate materială și spirituală pe temeiurile calității, eficienței, modernității și competitivității.



Schimb de mesaje 
imre tovarășul Niculae Ceausescu 

si tovarășei Mario SoaresLISABONA 16 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Mario Soares, secretar general al Partidului Socialist Portughez, prim-ministru al Portugaliei, un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitate, precum și de prosperitate poporului portughez prieten.Mario Soares a mulțumit pentru mesaj și a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial, urări de fericire personală, de sănătate și noi succese în activitate, iar poporului român prieten 1 cele mai bune urări de progres în dezvoltarea economico-socială a țării.Secretarul general al Partidului Socialist Portughez, menționînd îndelungatele relații de prietenie și solidaritate dintre P.S.P. și P.C.R., a evocat cu plăcere vizitele reciproce, întîlnirile și convorbirile cu președintele Nicolae Ceaușescu, care au avut un rol esențial în dezvoltarea bunelor raporturi dintre cele două partide, dintre România și Portugalia.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către Mario Soares a tovarășului Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației Partidului Comunist Român, care, la invitația P.S.P., efectuează o vizită în Portugalia.In cursul convorbirii au fost subliniate interesul și importanța dezvoltării, în continuare, a colaborării dintre cele două partide și a intensificării relațiilor pe multiple planuri dintre cele două țări, în scopul întăririi prieteniei dintre popoarele român și portughez.De asemenea, a fost exprimată dorința comună a celor două partide

și țări de a intensifica colaborarea lor în problemele vieții internaționale. S-a subliniat că, în actuala situație politică deosebit de încordată din Europa și din lume, România și Portugalia, promovînd noi inițiative și dezvoltînd relațiile dintre ele, pot aduce o contribuție prețioasă la cauza destinderii, a dezarmării, a întăririi securității și colaborării, la apărarea dreptului popoarelor la viață, la pace, bunăstare și progres.Mario Soares a evocat activitatea, rolul și contribuția deosebită ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la soluționarea problemelor vitale ale vieții politice internaționale, numeroasele inițiative ale României pe plan mondial, menite să ducă la rezolvarea, în interesul păcii și colaborării, a complexelor probleme cu care se confruntă in prezent omenirea.
★In timpul vizitei, delegația P.C.R. a avut convorbiri cu Almeida Santos, membru al Comisiei Permanente a Comisiei Politice a Partidului Socialist Portughez, ministru de stat, cu Rui Mateus, membru al Comisiei Permanente a Comisiei Politice a P.S.P., însărcinat cu relațiile internaționale ale partidului, cu alte cadre din conducerea P.S.P.De asemenea, delegația a vizitat organizații ale P.S.P. și ale administrației locale din mai multe centre ale Portugaliei și a purtat convorbiri cu cadre din conducerea locală.întîlnirile și convorbirile avute au ocazionat o informare reciprocă asupra preocupărilor celor două partide, a realizărilor obținute, subliniindu-se posibilitățile existente pentru dezvoltarea colaborării, intensificarea raporturilor și schimburilor dintre cele două partide, bazate pe stimă și . respect reciproc, în interesul ambelor partide, țări și popoare.

ROMÂNIA SE PRONUNȚĂ iMPOTRIVA UTILIZĂRII ȘTIINȚEI
In scopuri distructive

Intervenția reprezentantului țării noastre la Conferința 
pentru dezarmare de la GenevaGENEVA 16 (Agerpres). — Conferința pentru dezarmare de la Geneva a abordat, în aceste zile, problema interzicerii noilor arme de distrugere în masă și a sistemelor de asemenea arme.Reprezentantul țării noastre a prezentat poziția României cu privire la necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri menite să prevină utilizarea cuceririlor științei și tehnicii în scopul creării de noi arme și sisteme de arme din ce în ce mai distrugătoare. A fost subliniată preocuparea pe care oamenii de știință din România o manifestă față de pericolul tot mai mare al cursei înarmărilor, în primul rînd nucleare, față de tendințele de militarizare a științei contemporane. Au fost prezentate importantele acțiuni, cu un larg ecou internațional, întreprinse de Comitetul național român „Oamenii de știință și pacea".Delegația română a susținut propunerea ca toate statele membre ale Conferinței pentru dezarmare să-și asume, într-o formă corespunzătoare, obligația de a începe negocieri pentru interzicerea oricărei acțiuni vi- zînd crearea unor noi arme de distrugere în masă, angajîndu-se totodată să instituie un moratoriu asupra tuturor cercetărilor urmărind un asemenea obiectiv. Ea a sprijinit, totodată, propunerea de creare a unui grup de experți al Conferinței pentru dezarmare, care să se reunească periodic pentru a examina implicațiile pe care le pot avea pe

plan militar descoperirile științei și tehnicii contemporane.Șeful delegației R.P. Chineze la Conferința pentru dezarmare de la Geneva a cerut țărilor care dispun de capacități spațiale să se abțină de la dezvoltarea, testarea și desfășurarea de arme cosmice, în așa fel incit să poată fi întrunite condițiile angajării unor negocieri pentru prevenirea. extinderii cursei înarmărilor în spațiul extraatmosferic — informează agenția China Nouă. El a subliniat, 'totodată, necesitatea ca toate statele posesoare de arme nucleare să adopte măsuri concrete pentru eliminarea acestora, punînd capăt testării, producerii și desfășurării lor, trecînd la reducerea substanțială a arsenalelor respectivș. R. P. Chineză se pronunță cu fermitate împotriva escaladării cursei înarmărilor in spațiul extraterestru și propune dezarmarea acestuia. în stadiul actual — a declarat reprezentantul chinez.
★WASHINGTON 16 (Agerpres). — Intr-un articol publicat in revista „Business Week", fostul șef al delegației S.U.A. la convorbirile SALT de la Geneva, Gerard Smith, subliniază că principala cauză a impasului la care s-a ajuns la negocierile sovie- to-americane de la Geneva cu privire la armamentele nucleare și cosmice este programul american al ..războiului stelelor" — relatează a- genția T.A.S.S.
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Manifestări consacrate
zilei de 23 AugustMarea noastră berare socială și August 1944, continuă să fie nifestări și acțiuni.

sărbătoare națională, națională, aniversarea revoluției de antifascistă și marcată peste antiimperialistă de la 23 hotare prin diverse ma-
— în ca- 
presă or- 
evidențiat

PRAGA 16 (Agerpres). 
drul unei conferințe de 
ganizate la Praga s-a 
semnificația istorică a actului re
voluționar realizat, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, la 23 
August 1944 și a participării Româ
niei, cu întregul său potențial ma
terial și militar, la victoria asupra 
Germaniei fasciste. Au fost relie
fate, totodată, contribuția armatei 
române la eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și a unei părți din 
Austria, eroismul și jertfele de 
singe ale ostașilor români pe fron
turile de luptă.

Evocindu-se realizările poporului 
nostru în anii construcției socia
liste, au fost evidențiate mărețele 
succese ale epocii inaugurate de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., cind 
la conducerea partidului a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

A fost subliniat, totodată, cursul 
continuu ascendent și dinamic al 
ansamblului relațiilor 
și colaborare dintre 
Cehoslovacia.

de prietenie 
România și
Armatei dinBERLIN. — La Casa

Rostok a avut loc o adunare fes
tivă,' la care au participat cadre 
din Comandamentul marinei populare a R.D.G.> A fost prezentată o expunere pri
vind semnificația zilei de 23 
August. Au fost organizate, de ase
menea, o gală de filme românești, 
o expoziție de carte și de fotogra- 

. fii, care ilustrează profundele trans- i formări revoluționare și marile 
' realizări pe calea făuririi societății 

socialiste multilateral dezvoltate in 
România, îndeosebi în ultimele 
două decenii, de cind în fruntea 
partidului și statului nostru se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în orașul marocan 
a fost organizat un stand

Au luat 
nistru de 
ministrul 
persoane 
public.

parte Ahmed Alaoui. mi- 
stat, Mohamed Benalssa, 
afacerilor culturale, alte 

oficiale, un numeros

MANILA. — La Universitatea fi- 
lipineză de la Salle a fost organi
zată „Ziua României", manifestare 
ce a prilejuit prezentarea marilor 
transformări petrecute in țara noas
tră după 23 August 1944 și releva
rea contribuției deosebite a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, sub a 
cărui înțeleaptă conducere, in ulti
mii 20 de ani, s-au obținut cele 
mai mari progrese din milenara is
torie a poporului român.

A fost organizată o expoziție 
de carte, la loc de cinste fiind 
prezentate 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Au 'fost prezentate, de 
asemenea, lucrări ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Manifestarea a cuprins, 
de asemenea, o expoziție documen
tară de fotografii și un simpozion 
consacrat țării noastre sub gene
ricul „România contemporană".

în luările lor de cuvint, rectorul 
universității, dr. Paulino Y. Tan, și 
alte cadre universitare au elogiat 
realizările din țara noastră și poli
tica externă principială a Româ
niei socialiste, 
președintelui 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Filipine a pus bazele 
bunelor relații ce se dezvoltă intre 
cele două țări și popoare.

operele tovarășului
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relevind că vizita 
Nicolae Ceaușescu,

SESIUNEA EXTR.WRDLVARA 
A COMITETULUI PENTRU 

DECOLONIZARE AL O.N.U. 
Apel pentru eliminarea 

definitivă a colonialismuluiNAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — întrunit in sesiune plenară extraordinară, pentru a marca împlinirea 
a 25 de ani de la adoptarea „Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor co- loniale",- Comitetul pentru decolonizare al O.N.U. a aprobat prin consens o rezoluție în care se subliniază necesitatea „unor măsuri efective menite să conducă la eliminarea rapidă, completă și necondiționată a colonialismului sub toate formele și manifestările sale".Documentul evidențiază cu satisfacție faptul că, în ultimii 25 de ani, numeroase teritorii aflate sub dominație colonială și-au dobîndit independența, devenind state suverane care, in prezent, „au un activ și important rol în viața internațională". Pe de altă parte, se reafirmă dreptul inalienabil al tuturor popoarelor la autodeterminare și independență, evidențiindu-se că dominația colonială constituie o negare a drepturilor umane fundamentale și un serios impediment pentru menținerea păcii și securității internaționale, pentru dezvoltarea unor relații pașnice între statele lumii. In consecință, țările membre ale O.N.U. sint chemate să acorde de urgență întreg sprijinul moral și material necesar popoarelor care se mai află sub dominație colonială și care luptă pentru autodeterminare și independență.In mod deosebit, documentul. condamnă continuarea ocupării ilegale a Namibiei de către R.S.A., acțiunile agresive și destabilizatoare ale regimului de la Pretoria împotriva țărilor africane vecine și politica de apartheid.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII INDONEZIA
Excelenței Sale General SUHARTO

Președintele Republicii IndoneziaCu prilejul celei de-a 40-a aniversări a independenței naționale a Republicii Indonezia am deosebita plăcere de a vă transmite cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de prosperitate și progres poporului indonezian prieten.Doresc să exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor purtate împreună. raporturile de prietenie și colaborare dintre România și Indonezia vor cunoaște o dezvoltare continuă, atît pe plan bilateral, cit și in viața internațională, spre binele popoarelor român și indonezian, în interesul cauzei păcii, mțelegerii, independenței și cooperării in întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste RomâniaLa 17 august se împlinesc patru decenii de cind reprezentanții poporului indonezian, întruniți într-o modesta clădire din centrul Jakartei, anunțau întregii lumi : „Noi, 

națiunea indoneziana, 
proclamăm indepen
dența Indoneziei...".Declarația de independență, adoptată de Adunarea consultativă populară provizorie, a constituit un eveniment de primordială insemnătate în istoria „țării celor 13 677 de insule", deschizind o pagină nouă în viața poporului marelui arhipelag situat între oceanele Indian și Pacific. Descătușată din dominația colonială, națiunea indoneziana a pornit hotărît la lichidarea grelei moșteniri a celor patru secole de dependență străină. Ca rezultat al unor eforturi susținute. au fost puse bazele industrializării

țării, precum și ale dezvoltării și modernizării agriculturii. La aceasta a contribuit in mod hotărîtor valorificarea in interes propriu a importantelor bogății ale țării.Se acționează în continuare pentru dezvoltarea industriei, pentru modernizarea sectorului agricol, dîn- du-se în funcțiune ample sisteme de irigații. O mare insemnătate se acordă dezvoltării învățămintu- lui, extinderii rețelei sanitare.■Deși despărțite de mari distanțe, România și Indonezia întrețin și dezvoltă relații de colaborare prietenească, bazate pe principiile egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. In evoluția ascendentă a raporturilor dintre cele două țări, un rol

hotăritor l-a avut vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la Jakarta. în noiembrie 1982. Dialogul la nivel înalt, ca și înțelegerile convenite cu acest prilej au conferit noi dimensiuni conlucrării româno-indonezie- ne reciproc avantajoase, au reliefat ho- tărirea de a consolida și dezvolta în continuare colaborarea dintre cele două țări pe plan economic, comercial, științific, tehnologic și cultural, ca și în sfera vieții politice internaționale.Extinderea in continuare a raporturilor prietenești româno-in- doneziene corespunde intereselor celor doua țări și popoare, înscri- indu-se, in același timp, ca un aport la cauza generală a înțelegerii și colaborării internaționale.
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RABAT.
Asilah l ,___ -
de carte, la loc de frunte fiind 
expuse volume consacrate operei 
și personalității tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
ral âl Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, publicate de autori arabi.

Totodată, a avut loc vernisajul 
unei expoziții de grafică româneas
că contemporană.

SAN JOSE. — în sala de festivi
tăți a municipalității din San Ra
mon, Costa Rica, a avut loc o ma
nifestare in cadrul căreia a fost i 
prezentată o expunere asupra sem- ' 
nificației actului de la 23 August 
1944 in istoria poporului român, i 
șubliniindu-se profundele prefaceri Ț 
ce s-au produs în viața întregii, so
cietăți românești in anii ce au tre
cut de la victoria revoluției de eli-

\
berare socială și națională, antifas- l 
cistă și antiimperialistă. A fost pre- 1 
zentat apoi un program de filme i 
documentare românești.

cu PRILEJUL CELEI DE-A 40-A ANIVERSĂRI

A ELIBERĂRII COREEI DE SUB DOMINAȚIA STRĂINĂ

Adunarea solemna de la PhenianPHENIAN 16 (Agerpres). — La Phenian a avut loc o Adunare solemnă, organizată cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării Coreei de sub dominația străină. In raportul prezentat la adunare, Kang Song San, membru al Biroului Politic -al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, a înfățișat pe larg succesele obținute de țara sa în construcția socialistă — informează agenția A.C.T.C. Economia R.P.D. Coreene — a spus vorbitorul — are astăzi o solidă bază tehnico-materială. Anul trecut, valoarea producției industriale globale a fost de peste 430 ori mai mare decît în 1946, iar producția de cereale, de peste cinci ori mai mare, atingînd 10 milioane tone. Vorbind despre preocupările actuale ale R.P.D. Coreene, el a arătat că poporul coreean depune eforturi susținute pentru a moderniza și a așeza pe baze științifice economia națională, menținînd cu fermitate linia

celor trei revoluții — ideologică, tehnică și culturală — promovată de Partidul Muncii clin Coreea.Referindu-se la problema reunîfi- cării Coreei, vorbitorul a reamintit inițiativele R.P.D. Coreene. în context. el a apreciat că dacă forțele americane ar fi retrase din Coreea de Sud, populația sud-coreeană ar obține adevărata independență și I libertate, iar reunificarea pașnică a țării s-ar realiza fără dificultate.Abordînd aspecte ale situației internaționale, Kang Song San a subliniat că prevenirea declanșării unui nou război și apărarea păcii constituie o cerință imperioasă și dorința unanimă ale omenirii. Poporul și Guvernul R.P.D. Coreene, care apreciază relațiile de prietenie și cooperare cu țările socialiste — a spus el — vor depune eforturi susținute pentru a extinde și dezvolta aceste relații cu toate țările socialiste, pentru a întări unitatea și coeziunea mișcării comuniste internaționale.
_______

„Apartheidul rămîne 
neschimbat"

Condamnare fermă 
a refuzului Pretoriei 

de a renunța la politica 
de segregație rasialăPRETORIA 16 (Agerpres). ■— A- locuțiunea rostită la Durban, la congresul din provincia Natal al Partidului Național, de președintele R.S.A.. Pieter Botha, nu a adus nimic nou, șeful guvernului de la Pretoria dovedindu-se, in continuare, promotor al sistemului vetust, bazat pe inegalitate șl discriminare rasială — relevă agențiile internaționale de presă.Intr-o relatare pe această temă, a- genția Associated Press relevă că o parte din - elementele fundamentale ale segregației rasiale nici măcar nu au fost menționate în discurs. Altele au fost evocate în aceiași termeni ca și mai înainte. După cum notează agențiile de presă, discursul Iui Botha, anunțat cu mult înainte Și cu promisiunea că va conține schimbări politice de structură, nu modifică în practică sistemul de guvernare întemeiat pe apartheid.

4rOrganizațiile politice ale populației de culoare sud-africane, formații politice ale opoziției albe, alte organizații sociale din R.S.A. au condamnat cu fermitate refuzul autorităților rasiste de la Pretoria de a aduce vreo modificare esențială sistemului bazat pe segregația rasială, refuz exprimat prin discursul rostit de președintele Pieter Botha.Discursul șefului regimului sud-a- frican — a declarat, la Lusaka, Tom Sebina, purtătorul de cuvint al Consiliului National African — arată că apartheidul rămîne neschimbat, fapt pentru care lupta împotriva acestui sistem inuman va continua.

Conflictul iraniano-irakianTEHERAN 16 (Agerpres). — Agenția I.R.N.A.. citată de agențiile A.P. și Reuter, relatează că forțele iraniene au lansat în noaptea de joi ■spre vineri o nouă operațiune ofensivă pe frontul de sud, în zona Al- Fakkeh, ca o continuare a unei acțiuni similare întreprinse în ziua precedentă. In ambele atacuri, forțele iraniene au pătruns adine în spatele liniilor irakiene. Se precizează că trupele iraniene s-au retras la pozițiile inițiale după încheierea operațiunilor.

I.R.N.A. relevă că forțele iraniene au doborît joi un avion militar irakian in partea de nord a Golfului.BAGDAD 16 (Agerpres). — Agenția I.N.A., citată de agențiile A.P. și Reuter, anunță că forțele irakiene au respins vineri dimineața o tentativă de infiltrare a trupelor iraniene în direcția Al-Fakkeh, din sectorul de sud ai frontului.Un purtător de cuvint militar irakian a dezmințit că un avion irakian 
a fost doborît joi de forțele iraniene.

i AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:^
, PRIMIRE. Luo Gan, vicepreședinte al Federației Sindicatelor ! din întreaga Chină, a primit o de- ■ legație a sindicatelor din U.R.S.S., care se află în vizită în R. P. Chi- ' neză.

MANDATE DE ARESTARE. Au
toritățile neozeelandeze au lansat 
mandate internaționale de arestare 
împotriva a patru cetățeni de ori
gine franceză, bănuiți de a fi avut 
un rol in atentatul comis la 10 
iulie, la Auckland, împotriva navei 
„Rainbotv Warrior", care a fost 
scufundată. Nava aparținea organi
zației ecologiste „Greenpeace".

PREȘEDINTELE BRAZILIEI, Jose Sarney, a declarat că țara sa intenționează să normalizeze raporturile cu Cuba și studiază reluarea relațiilor diplomatice — informează agenția Prensa Latina. El a arătat că situația internaționalii s-a schimbat față de vremea cind aceste relații au fost întrerupte.
INTR-O DECLARAȚIE dată publicității la Bonn, cunoscutul om pblitic vest-german Egon Bahr, membru al Prezidiului P.S.D. din R.F. Germania, a cerut guvernului să nu permită introducerea in țară a armelor chimice binare americane.

L

SITUAȚIA DIN UGANDA. După convorbiri purtate cu reprezen
tanți ai noului guvern al Ugandei, generalul Isaac Lumago, fostul șef al 
Statului Major al forțelor armate sub regimul președintelui Idi Amin, a 
încheiat un acord privind ralierea necondiționată a trupelor sale la ar
mata națională ugandeză. După înlăturarea lui Amin, in 1979, Lumago și 
trupele sale se retrăseseră in provincia Nilul occidental și in sudul Su
danului. Cu acest prilej, șeful statului ugandez, președintele Consiliului 
Militar al Ugandei, Tito Okello, a declarat că luptele dintre diferitele 
fracțiuni din țară nu mai. au in prezent nici o justificare. J

ROMÂNIA SOCIALISTĂ - VALOROAK CONTRIBUI LA HWWNAREA MARILOR PROBLEME ALE LUMII CONTEMPORANE

Sprijin ferm și consecvent cauzei libertății
și independenței popoarelor

AUGUST „Am acordat întotdeauna sprijin popoarelor în lupta de 
eliberare națională. Sprijinim activ popoarele care se mai află 
sub jugul colonial. Considerăm că trebuie făcut totul pentru li
chidarea deplină a robiei coloniale, pentru a asigura fiecărui 
popor deplina libertate și independență.”

NICOLAE CEAUȘESCUIn aceste zile, cînd întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întâmpină cu noi realizări, în toate sectoarele de activitate, aniversarea actului istoric de la 23 August 1944, evocăm cu firească mîndrie faptul că revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă a deschis calea deplinei afirmări, demne și libere, a națiunii române in concertul națiunilor lumii. După înfăptuirea cu succes a revoluției sale de eliberare, poporul român și-a manifestat, din plin, în toată această perioadă de peste patru decenii și mai cu seamă în cei 20 de ani care au trecut de Ia Congresul al IX-lea al P.C.R., solidaritatea militantă cu cauzg libertății și independenței popoarelor de pretutindeni în lupta împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului și rasismului, a oricăror forme de dominație și asuprire. Aceasta s-a înscris si se înscrie ca una din orientările fundamentale ale politicii externe a României socialiste, elaborată și promovată cu atita strălucire de secretarul general al partidului, președintele Republicii.Opțiunea hotărîtă și statornică a României socialiste în această direcție, reafirmată în Programul P.C.R., în hotărîrile congreselor și confe-

rințelor naționale ale partidului, în expunerile și cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu, se află în deplină concordanță cu marile procese revăluționare ce se desfășoară in lume, a căror trăsătură definitorie constă în afirmarea tot mai puternică a voinței popoarelor de ă fi pe deplin stăpîne pe destinele lor, de a-și organiza viața așa cum o doresc, la adăpost de amestecul străin.
Dreptul la neatîrnare —

un drept sacru, Cu deosebire în„Epoca Ceaușescu", România a adus și aduce, prin întreaga sa politică externă, o importantă și larg recunoscută contribuție la eforturile pentru clădirea unei lumi a libertății și dreptății'. Istoria va consemna, de
sigur, aportul esențial al președinte
lui țării noastre la fundamentarea 
conceptului cu privire la dreptul 
sacru, imprescriptibil și intangibil al 
fiecărei națiuni de a hotărî liber 
asupra căilor și formelor dezvoltării 
sale în toate privințele, de a urma în. viața internațională o orientare conformă cu propriile interese. Și nu este vorba doar de proclamarea atașamentului față de o cauză nobilă, cî de un concept susținut întotdeauna prin fapte, în practica cotidiană a relațiilor noastre externe. A devenit, astfel,, de amplă notorietate adevărul

că nu a existat cauză dreaptă, nu a 
existat popor angajat în lupta pen
tru cucerirea libertății sale care să 
nu se fi bucurat de sprijinul activ 
și multilateral al României socia
liste. După cum, ori de cîte ori unui popor i-au fost încălcate suveranitatea și independența, România a luat prompt și fără echivoc apărarea poporului respectiv, cerînd cu toată tăria să-i fie respectat acestuia dreptul sfînt la integritate și neatîrnare.Această poziție fermă în sprijinul luptei popoarelor pentru dreptul de a dispune ele însele de propriile destine își are rădăcinile deopotrivă în experiența istorică a poporului nostru — care a suferit el însuși, timp de secole, urmările asupririi străine, purtînd crîncene bătălii și dînd grele jertfe de sînge pentru apărarea ființei naționale, pentru do- bindirea libertății și independenței patriei — cît și în viziunea mate- rialist-dialectică a Partidului Comunist Român asupra lumii, în convingerea că neatîrnarca, dezvoltarea 
suverană a țărilor și popoarelor con
stituie, în zilele noastre, o cerință 
imperioasă a păcii și progresului.în virtutea acestei convingeri, țara noastră a socotit și socotește drept o înaltă îndatorire revoluționară sprijinirea neabătută a luptei pentru libertate și independență a popoarelor, luptă care în veacul de față a

cunoscut o amploare și o intensitate mai mari ca oricind.Expresii din cele mai grăitoare ale solidarității militante a României cu cauza independenței și neatîrnării le-au constituit istoricele itinerare 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
întreprinse, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in țări din Asia, 
Africa, Orientul Mijlociu și Ameri
ca Latină, ca și numeroasele întîlniri 
avute la București cu conducă
tori practic din toate țările care 
s-au angajat pe calea dezvoltării in
dependente. Manifestările de înaltă stimă și prețuire cu care șeful statului român a fost înconjurat în timpul tuturor vizitelor amintite reprezintă tot atîtea recunoașteri ale meritelor conducătorului partidului și statului nostru în susținerea luptei pentru libertate și independență. Apare astfel pe deplin firesc faptul că, astăzi, numele României, al președintelui Nicolae Ceaușescu sint -asociate în conștiința opiniei publice internaționale cu atitudinea de susținere energică și neabătută a cauzei dezvoltării de sine stătătoare a tuturor popoarelor, ca un comandament major al lumii în care trăim.

Națiunea — forță motrice 
a progresului. Așa cum 0 ates" tă evoluțiile din lumea contempora

nă, ideea independenței naționale continuă să țnsufiețească popoarele și după dobîndirea neatîrnării politice 'și formarea statelor proprii, dovedindu-se un puternic generator de energii, in concentrarea eforturilor tinerelor state în direcția dezvoltării . eeonomico-sociale. Asemenea realități confirmă pregnant teza dc 
excepțională insemnătate formulată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, po
trivit căreia națiunea, departe de a-și 
fi epuizat rolul istoric, reprezintă și 
va reprezenta încă mult timp un 
factor profund mobilizator în lupta 
pentru progres și pace. Nu este vorba numai de tinerele state, apărute pe ruinele imperiului colonial, ci chiar de țările care și-au cucerit de multă vreme independența politică și unde ideea consolidării acestei independențe reprezintă ■ un puternic factor mobilizator în lupta pentru respingerea amestecului străin, a tentativelor de știrbire a independenței, pe plan economic sau politic.Sprijinind cu neclintită hotărîre ideea de independență, România a urmărit cu toată simpatia lupta de eliberare națională, căreia i-a acordat ajutor concret — material și moral, politic și diplpmatic. Una din cele mai elocvente mărturii în această privință o constituie faptul 
că intre primele recunoașteri inter
naționale ale legitimității mișcărilor 
de eliberare națională din diferite 
zone ale planetei se numără docu
mente semnate de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 
mișcărilor respective. Iar imediat după triumful luptei mișcărilor de eliberare, salutat cu bucurie de fiecare dată de țara noastră, România a stabilit și dezvoltat cu fiecare nou stat suveran legături de colaborare prietenească.

Model de conlucrare e- 
chitabilă, prietenească. In noile condiții, sprijinul românesc a îmbrăcat, în mod firesc, alte forme, adecvate situației politice noi. Astfel, țara noastră a desfășurat și desfășoară, cum este știut, o activitate neobosită la Națiunile Unite și în alte foruri internaționale pentru generalizarea la scară mon
dială a principiilor noi, democratice 
de relații.Totodată, România promovează o

conlucrare tot mai amplă și diversificată cu tinerele state, confruntate cu mari greutăți moștenite de la colonialism, sprijinindu-le în lupta pentru consolidarea independenței. O dovadă din cele mai grăitoare în acest sens o reprezintă numeroasele obiective economice construite în comun, mai cu seamă . in ultimii douăzeci de ani, pentru crearea și dezvoltarea unei industrii proprii. Sint expresii ale unor raporturi noi de întrajutorare, desfășurate între state libere și egale în drepturi. în scopul promovării unei cauze comune : accelerarea progresului fiecărei națiuni, înlăturarea vechilor relații de inegalitate, în cadrul cărora cei puternici iși impun voința celor slabi. De-a lungul anilor, au fost consemnate , semnificative declarații făcute de conducători politici din tinerele state, care țineau să reliefeze valoarea de exemplu pe care o au relațiile dintre România și țările lor.
Pentru eradicarea politicii 

de dominație. In sP*ritul p°21_ ției sale de solidaritate activă cu) cauza libertății și independenței, România militează neobosit pentru lichidarea ultimelor rămășițe ale rușinosului sistem de asuprire coloniala, pentru eradicarea rasismului și apartheidului, susținînd energic lupta populației majoritare din Republica Sud-Africană pentru deplina egalitate în drepturi, lupta poporului na- mibian pentru dobîndirea independenței. lupta tuturor popoarelor pentru întărirea și afirmarea deplină a suveranității și independenței naționale.România, președintele ei consideră însă că înlăturarea definitivă și to
tală a stăpînirii coloniale nu poate 
fi redusă la înlăturarea structurilor 
politice de subordonare față de fos
tele metropole, ci sc cere, în același 
timp, să fie înlăturate, total și defi
nitiv, mentalitățile de dominație și 
dictat in general. în acest sens, țara noastră s-a pronunțat și se pronunță ferm contra politicii zonelor do influență, întrucît o asemenea politică nu reprezintă altceva decît încercarea de a perpetua împărțirea lumii între cîteva țări puternice. Realitățile vieții internaționale arată că, în numeroase cazuri, fostele metropole practică metode și forme de

subminare a independenței politice, de la impunerea unor raporturi de subordonare economică, menite să permanentizeze legăturile de exploatare și dominație, pină la încercările de menținere a noilor state in orbita fostelor puteri coloniale, prin intermediul sistemelor de alianțe militare și al antrenării lor tot mai intense în cursa înarmărilor.Pornind de la aceste realități și forniulînd, în același timp, teza că, în condițiile interdependențelor din zilele noastre, orice încălcare a dreptului la dezvoltarea de sine stătătoare a unui popor nu poate decît să complice grav ansamblul relațiilor internaționale, conducătorul partidului și statului nostru arată, pe bună dreptate, că abolirea defi
nitivă a politicii imperialiste de do
minație și dictat se impune ca o ce
rință fundamentală a destinderii și 
păcii.în același timp, țara noastră consideră că eliminarea definitivă a vechii politici, 'â practicilor și mentalităților imperialiste, colonialiste și neocolonialiste se află în strînsă relație cu edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, care să 
ducă la lichidarea decalajelor, a îm
părțirii lumii în săraci și bogați, să asigure recuperarea integrală a avuțiilor naționale ale tinerelor state, accelerarea progresului lor economic și social.Atașamentul ferm al României socialiste față de cauza libertății și independenței tuturor popoarelor a fost reafirmat din nou cu toată limpezimea la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și a activului central de partid, prin glasul cel mai autorizat al națiunii noastre, glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu. A fost exprimată astfel și cu acest prilej ho- tărîrea României de a duce și în viitor aceeași politică principială, în sprijinul dezvoltării libere, independente a tuturor națiunilor lumii.Politica românească de promovare statornică a cauzei independenței și suveranității naționale este în consens cu aspirațiile legitime ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor, cu marile procese înnoitoare din lume și tocmai de aceea ea se bucură de cea mai largă prețuire, afirmindu-se ca un important factor pozitiv al vieții internaționale.

V. OROS
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