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TUTUROR POPOARELOR
Luări de poziție împotriva experiențelor 

cu arme nucleare
LONDRA 5 (Agerpres). — Organi

zația medicilor britanici „Campania 
medicală împotriva armelor nuclea
re" a dat publicității o declarație 
prin care cere stabilirea grabnică a 
unui moratoriu asupra tuturor expe
riențelor nucleare și, apoi, semnarea 
unui acord privind încetarea lor 
definitivă. In document se subliniază 
că o asemenea acțiune ar influența 
favorabil situația ecologică prin re
ducerea emanațiilor radioactive. Do
cumentul relevă că din anul 1945 șl 
pînă în prezent au fost efectuate 
1 754 explozii nucleare experimenta
le, frecvența medie fiind de o explo
zie pe săptămînă. Fiecare a treia 
experiență are drept consecință 
emanații radioactive în atmosferă 
care duc la acumulări de substanțe 
radioactive în sol, alimente și or
ganismul oamenilor și animalelor — 
se arată în declarație.

CARACAS 5 (Agerpres). — Minis
trul venezuelean al relațiilor exter
ne, German Nava, a cerut guverne
lor U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii 
convocarea unei reuniuni pentru mo
dificarea Tratatului privind interzi

cerea experiențelor nucleare în at
mosferă, spațiul cosmic și sub apă. 
Modificările solicitate de Venezuela 
vizează interzicerea totală a teste
lor nucleare. Propunerea coincide cu 
aniversarea a 25 de ani de la sem
narea tratatului și este un ecou al 
amplelor manifestații de pe glob, 
din ultimii ani, cerînd încetarea ori
căror experiențe nucleare, de orice 
tip și în orice mediu, toate fiind 
deopotrivă de amenințătoare, prin 
ele însele, pentru viața omului.

Venezuela este parte la tratat care, 
in forma sa actuală, nu include ex
periențele nucleare subterane.

BONN 5 (Agerpres). — Necesitatea 
interzicerii globale a experiențelor 
cu arme nucleare a fost subliniată 
de Rolf Linkohr. membru al frac
țiunii socialiste a Parlamentului 
vest-european. El a apreciat, într-un 
articol consacrat celei de-a 25-a ani
versări a Tratatului privind interzi
cerea experiențelor nucleare în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă, că prin interzicerea exploziilor 
nucleare se va împiedica dezvoltarea 
de noi arme.

Problema preîntîmpinării războiului 
pe agenda unei conferințe internaționale

TOKIO 5 (Agerpres). — Izbucni
rea unul război nuclear poate fi 
prevenită numai dacă vor fi distru
se arsenalele de arme nucleare e- 
xistente în întreaga lume. Aceasta 
este ideea centrală a apelului dat 
publicității la Hiroshima la încheie
rea forumului internațional „Pentru 
un acord mondial în vederea eli
minării tuturor armelor nucleare".

Documentul apreciază că, deși s-a 
Înregistrat o oarecare reducere a 
tensiunii în relațiile Est-Vest, cursa 
înarmărilor continuă nestingherită. 
„Nu putem privi cu optimism a- 
ceastă situație, în pofida semnării 
Tratatului sovieto-american privind 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune. Ne pro
nunțăm pentru o reducere drastică a 
arsenalelor convenționale și pentru 
dizolvarea tuturor alianțelor mili
tare" — se arată in ’ apel.

Adversarii dezarmării subminează 
eforturile pentru apărarea păcii, prin 
politica lor periculoasă de moderni
zare, a armelor nucleare și de crea

re a unor noi tipuri de arme de dis
trugere în masă. In aceste condiții, 
răspunsul forțelor iubitoare de pace 
din întreaga lume trebuie să fie 
unitatea lor de acțiune, coordonarea 
inițiativelor întreprinse pe diverse 
meridiane ale globului,— subliniază 
apelul, reamintind că în lume există 
269 de organizații și mișcări pentru 
pace intr-un număr de 151 de țări.

Pe de altă parte, mai mulți cer
cetători de la Universitatea din Na
goya (Japonia) au trimis consiliilor 
de administrație ale unor coimpanii 
electrotehnice un mesaj în care le 
cere să-și retragă participarea la 
așa-numita „variantă asiatică" a 
proiectului militar american „Iniția
tiva de Apărare Strategică" (S.D.I. 
— „Războiul stelelor"). Autorii me
sajului și-au declarat intenția de a 
întreprinde eforturi intense in rin- 
dul oamenilor de știință pentru ca 
aceștia să nu sprijine elaborarea de 
noi tipuri de armamente perfec
ționate.

Este necesară reducerea sistematică 
a armelor de distrugere în masă

HARARE 5 (Agerpres). — Con
gresul sindicatelor din Zimbabwe 
»-a pronunțat pentru reducerea con
tinuă și sistematică, pînă la elimina
rea lor totală, a armelor nucleare 
șl chimice — informează agenția

A.D.N. Totodată, tn rezoluția adop
tată de participanții la congres este 
subliniată necesitatea creării de 
zone denuclearizate in diferite re
giuni ale lumii și sînt condamnate 
planurile de militarizare a spațiului 
extraatmosferic.

Demersuri în favoarea denuclearizării 
nordului Europei

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — 
Grupul de experți guvernamentali 
în probleme de politică externă din 
țările nord-europene. însărcinat cu 
studierea posibilităților de creare a 
unei zone libere de arme nucleare 
in nordul continentului, și-a conti
nuat activitatea prin examinarea 
unor aspecte politico-militare ale si
tuației din regiune, a declarat Maj- 
Britt Theorin, ambasador pentru 
problemele dezarmării la Ministerul 
Afacerilor Externe al Suediei. în ul
tima perioadă, a arătat ea. a fost 
discutată in special proclamarea

unor zone mai restrinse libere de 
arme nucleare în regiune, chestiune 
care se va afla și în centrul sesiunii 
ordinare a grupului. programată 
pentru sfîrșitul lunii august Ia Stock
holm. Maj-Britt Theorin a relevat 
rolul important al opiniei publice 
din țările nordice in ce privește re
alizarea acestui obiectiv.

Grupul de experți a fost constituit 
anul trecut, din el făcînd parte re
prezentanți ai ministerelor de exter
ne ale Danemarcei. Islandei. Norve
giei. Finlandei și Suediei. ,

Comunicat privind poziția O.E.P. față 
de statutul Cisiordaniei

TUNIS 5 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat difuzat la Tunis și citat 
de agenția A.P.S., Consiliul Central 
Palestinian afirmă că Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei își va 
asumă întreaga responsabilitate ca 
unic reprezentant legitim al poporu
lui palestinian in ceea ce privește 
toate efectele decurgind din recenta 
decizie iordaniană de a înceta legă
turile legislative și administrative 
cu Cisiordania. Consiliul Central Pa
lestinian reafirmă, totodată, atașa
mentul poporului palestinian și con
ducerii sale față de raporturile spe
ciale dintre popoarele iordanian și 
palestinian.

In teritoriile de pe malul vestic 
al Iordanului și Gaza, ocupate de 
Israel, a continuat vineri mișcarea 
de protest palestiniană. Manifestații 
puternice au avut loc în taberele 
de refugiați Jenin și Qabatia, unde 
militarii forțelor israeliene de ocu
pație au intervenit, folosind grena

de cu gaze lacrimogene in încerca
rea de a-i dispersa pe demonstranți, 
informează agenția EFE.

(Agerpres)

BEIRUT 5 (Agerpres). — Avioane 
de luptă israeliene au survolat, vi
neri, sectoare din sudul Libanului. 
Corespondenții de presă din regiune, 
citați de agenția KUNA, relatează 
că aparatele au fost semnalate, si- 
mulind atacuri aeriene, asupra ora
șelor Nabatiyeh, Saida și a altor 
localități din zonă.

Sosit la Beirut in cadrul unui tur
neu în Orientul Mijlociu, Richard 
Murphy, asistent al secretarului de 
stat al S.U.A., a avut convorbiri se
parate cu primul-ministru libanez, 
Salim Al-Hoss, președintele Came
rei Reprezentanților (parlamentul 
unicameral), Hussain Al-Hussaini, și 
președintele republicii, Amin Ge- 
mayel, a anunțat postul de radio din 
capitala libaneză.

Membrii permanent ai Consiliului de Securitate 
•vor oferi garanții pentru aplicarea rezoluției vizind 

încetarea conflictului iraniano-irakian
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).

— Țările membre permanente ale 
Consiliului de Securitate al O.N.U.
— U.R.S.S.. S.U.A.. China. Franța și 
Marea Britanie — au informat Ira
nul și Irakul că vor oferi garanții 
pentru transpunerea în practică a Re
zoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate vizind încheierea conflictului 
din Golf.

Referindu-se la aceasta, secretarul 
general al O.N.U.. Javier Perez da 
Cuellar, a declarat că angajamentul 
nu are forța unui instrument de- 
drept international, ci constituie mai 
degrabă o declarație de voință poli
tică — relatează agenția A.D.N.

Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a avut,, la 
sediul Națiunilor Unite, o nouă rundă 
de consultări separate cu miniștrii 
•de externe ai Iranului și Irakului 
privind aplicarea Rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate.

La încheierea convorbirilor, secre
tarul general al O.N.U. a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă că 
a prezentat Iranului șl Irakului noi 
idei pentru deblocarea negocierilor 
vizind încetarea războiului dintre 
cele două țări — relatează agenția 
EFE. Noile propuneri, a precizat 
Javier Perez de Cuellar, au fost bine 
primite de ambele părți.

Mișcarea anliaparlheid 
din R.S.A. se extinde 
în pofida represiunilor

PRETORIA 5 (Agerpres). — Noi 
victime omenești se adaugă la tri
butul in singe pe care-1 plătesc oa
menii de culoare ce își manifestă 
deschis atitudinea față de politica 
inumană de apartheid din Africa 
de Sud. Surse ale poliției regimului 
rasist de la Pretoria au comunicat 
că o persoană a fost ucisă, patru 
rănite, iar 238 arestate in timpul 
unei demonstrații a populației de 
culoare din statul sud-african Natal. 
Unitățile poliției au deschis focul 
împotriva unei mulțimi în apropie
re de portul Durban.

La Mpumalanga, tot in provincia 
Natal, 238 de persoane au fost ares
tate in timp ce participau la un 
serviciu funerar, informează agenția 
A.P.S., citind surse de la Pretoria.

ACCRA 5 (Agerpres). — Consiliul 
Național al Femeilor din Ghana a 
dat publicității, în perspectiva ani
versării, la 9 august, a Zilei inter
naționale de solidaritate cu lupta 
femeilor din Africa de Sud și Na
mibia, un document in care reafir
mă poziția de sprijin deplin pentru 
acțiunile vizind eliminarea apart
heidului din R.S.A. în document 
este exprimată indignarea față de 
tratamentul inuman la care este 
supusă populația de culoare din 
R.S.A., inclusiv copiii. Totodată, se 
relevă necesitatea încetării ocupa
ției ilegale a Namibiei de către A- 
frica de Sud și a abandonării poli
ticii de destabilizare pe care o prac
tică guvernul rasist de la Pretoria 
împotriva statelor africane vecine.
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ZIUA NAȚIONALĂ A BOUVIEI

Domnului VICTOR PAZ ESTENSSORO
Președintele Republicii Bolivia

LA PAZ
Cu prilejul celei de-a 163-a aniversări a proclamării independenței Re

publicii Bolivia, am plăcerea de a vă adresa, in numele poporului român și 
al meu personal, călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, iar poporului bolivian prieten, de progres și 
prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul bolivian celebrează as
tăzi actul istoric de la 6 august 
1825. cind. ca o încununare a vic
toriilor obținute de armatele eli
beratoare conduse . de legendarul 
Simon Bolivar asupra trupelor co
loniale spaniole, și-a proclamat in
dependența.

Bolivia dispune de însemnate 
resurse minerale, care asigură a- 
proape 90 la sută din încasările 
externe — cositor (locul al doilea 
în lume), zăcăminte de gaze natu
rale. minereu de fier, petrol, 
plumb, zinc, antimoniu, aur. argint. 
Cu toate acestea, două treimi din 
populația activă a țării lucrează in 
agricultură. Pornind tocmai de la 
această realitate, ca și de la con
junctura economică internațională 
defavorabilă. în ultimii ani, gu
vernul bolivian a elaborat o serie 
de proiecte de dezvoltare a indus
triilor prelucrătoare, concomitent 
cu dezvoltarea zonelor rurale din 
cinci departamente ale țării. Fon
durile puse la dispoziție au fost

astfel dirijate incit să ducă la 
impulsionarea sectoarelor economi
ce productive și implicit la amelio
rarea condițiilor de muncă și de 
trai ale locuitorilor din regiunile 
respective. Programul economic gu
vernamental care include măsuri și 
pentru stimularea altor sectoare — 
construcții, industria argintului, in
dustria gazului metan ș.a. — pre
vede un ritm mediu de dezvoltare 
pină in 1991 de 4,2 la sută, cu o 
creștere semnificativă a exportu
rilor, inclusiv a celor ce nu țin de 
industria extractivă.

Incadrindu-se în amplul context 
al politicii externe a statului nos
tru de extindere și diversificare 
permanentă a relațiilor de priete
nie și colaborare cu statele latino- 
americane, cu toate țările în curs 
de dezvoltare, între România și 
Bolivia s-au statornicit și se dez
voltă raporturi de cooperare, co- 
respunzător intereselor ambelor țări 
și popoare, cauzei păcii și înțele
gerii între națiuni.

AGENȚIILE PRESA
e scurt

sfîrșitul lunii la Brasilia la o reu
niune cu colegii săi din țările a- 
nunțate, în cadrul căreia vor fi de
finite mecanismele de colaborare 
în acest domeniu.
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Sprijin pentru eforturile 
in America

MANAGUA 5 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Managua, 
președintele Nicaraguei, Daniel Or
tega Saavedra, a menționat că o e- 
ventuală aprobare de către Congre
sul S.U.A. a noi fonduri destinate 
forțelor „contras" pentru ca acestea 
să continue acțiunile ostile la adresa 
guvernului sandinist „nu va mai 
face flexibilă poziția acestuia, ci va 
conduce la înăsprirea ei" — transmi
te agenția EFE. El a subliniat că 
măsurile de forță și acordarea de 
noi fonduri pentru rebeli sint in 
contradicție cu eforturile vizind a- 
dîncirea procesului de pace între
prins în regiune.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat televiziu
nii ecuadoriene. candidatul Partidu
lui democrat din 3.U.A. pentru ale-

de instaurare a 
Centrală

V

păcii
l

gerile prezidențiale, Michael Duka
kis. s-a pronunțat pentru o regle
mentare cit mai grabnică a situa
ției din America Centrală, în primul 
rind în zona Nicaraguei și Salvado
rului. Pe de altă parte, el a subli
niat necesitatea elaborării unui plan 
de ajutorare a țărilor latino-ameri- 
cane. După părerea sa. majoritatea 
statelor din regiune întimpină mari 
dificultăți în achitarea datoriilor lor 
externe și, ca urmare, ele au nevoie 
de un ajutor economic și financiar 
urgent. *

LA PAZ 5 (Agerpres). — Bolivia 
afirmă necesitatea de a se stabili un 
climat de pace, cooperare și înțele
gere drept cadru pentru soluționa
rea crizei centroamericane, se arată 
într-un comunicat oficial dat publi
cității la La Paz.

PRIMIRE LA TIRANA. Ramiz 
Alia, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncii din Albania, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P.S. Albania, 1-â pri
mit Ia Tirana pe ministrul turc al 
afacerilor externe, Mesut Yilmaz. 
Cu acest prilej s-au exprimat do
rința întăririi cooperării dintre cele 
două țări, precum și sprijinul pen
tru realizarea unei atmosfere de în
credere și bună înțelegere în Bal
cani, pentru pacea, stabilitatea și 
securitatea statelor din regiune. 
Ministrul turc și-a încheiat vizita 
în R.P.S. Albania.

ASOCIAȚIE INTERAFRICANA. 
La Abidjan (Câte d’Ivoire) a fost 
înființată o asociație de otorinola- 
ringologie a țărilor africane fran- 
cofone. Asociația iși propune să 
faciliteze schimbul de specialiști și 
de tehnologie adecvată între sta
tele membre, precum și cu alte țări 
in curs de dezvoltare. în cadrul a- 
cestui domeniu medical relativ de
ficitar, tn prezent, in ceea ce pri
vește rețeaua sanitară din Africa.

LA ROMA s-a desfășurat o reu
niune a secretarilor generali ai ce
lor cinci partide . politice, membre 
ale coaliției guvernamentale italie
ne. A fost luat în discuție „pache
tul de măsuri" economice guver
namentale, între care cele privind 
sporirea impozitelor și reducerea 
cheltuielilor publice din bugetul de 
stat. Comunicatul publicat la în
cheierea reuniunii informează că 
participanții au aprobat măsurile 
guvernamentale.

i
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Plan de dezvoltare a agriculturii țărilor 
latino-americane și caraibiene

SAN JOSE 5 (Agerpres). — La 
San Jose s-au desfășurat lucrările 
unei reuniuni a Comitetului exe- 
outiv al Institutului interamerican 
de cooperare pentru agricultură 
(I.I.C.A.), la care au luat parte repre
zentanți din 12 țări latino-america
ne și caraibiene — informează agen
ția Prensa Latina. Subliniind impor
tanța deosebită pe care o are agri
cultura pentru dezvoltarea regiunii, 
experții și-au manifestat sprijinul 
fată de un plan de reactivare a aces
tui sector, ca o formulă viabilă de 
a diminua dificultățile economice și 
financiare cu care se confruntă sta
tele din zonă ca urmare. îndeosebi, 
a datoriilor externe.

Planul, care prevede. între altele, 
măsuri de modernizare, de dezvol
tare a unităților agroindustriale, ur
mează să fie prezentat reuniunii mir 
niștrilor agriculturii din țările mem

bre ale Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.), programată să aibă loc 
în octombrie anul viitor in Bra
zilia.

CIUDAD DE PANAMA 5 (Ager
pres). — Intr-o declarație făcută în 
capitala țării, președintele executiv 
al Republicii Panama. Manuel Solis 
Palmă, a opinat, că. în prezent, ca
pătă o importanță și acuitate spori
te elaborarea unui nou concept de 
cooperare regională latino-america- 
nă. El a evidențiat necesitatea luării 
în. considerare a condițiilor concre
te. specifice țărilor latino-america
ne. în elaborarea unei noi strategii 
de dezvoltare și cooperare în Ame
rica Latină, ca și necesitatea de a 
se depune eforturi susținute pentru 
realizarea unității de. acțiune latino- 
americane în diversitatea condițiilor 
existente.
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„Piața comună '92" - o miză controversată
îndelung proiectata și, mal ales, 

mult controversata creare in spațiul 
Comunității Economice. Europene a 
unei piețe unice — a capitalurilor, 
bunurilor, serviciilor și persoanelor 
—■ decisă cu trei ani in urmă prin 
„Aetul (vest) european unic", ce a 
modificat unele prevederi ale Trata
tului de la Roma din 1957, și âvind 
ca termen de scadență anul 1992, 
continuă să fie subiectul unor vii 
discuții și confruntări in țările vest- 
europene.

Promotorii integrării economice și 
politice din cadrul Pieței comune iși 
susțin inițiativa prin argumentul fo
losirii mai eficiente a potențialului 
economic al „celor 12“ : 323 de mi
lioane de consumatori (comparativ cu 
244 de milioane in S.U.A. și 122 de 
milioane in Japonia), un produs na
țional brut cumulat de circa 4 200 
miliarde dolari in 1987 (aproape egal 
cu cel al S.U.A. — 4 400 miliarde do
lari și mult mai mare decit al Ja
poniei). Ca argumente sînt invocate, 
totodată, posibilitatea eliminării com
plexei legislații vamale dintre sta
tele membre ale comunității și. im
plicit, creșterea schimburilor comer
ciale fără restricții, ca și disemina
rea mai rapidă in spațiul comunitar 
a noilor tehnologii.

In fața tuturor acestor promisiuni, 
se ridică numeroase semne de în
trebare. au loc vii confruntări, ma- 
nifestindu-se o profundă îngrijorare 
față de consecințele politice, econo
mice și sociale ale înfăptuirii pre
conizatei piețe lipsite de actualele 
„îngrădiri naționale"...

Tată, in acest sens, o „revistă a 
revistelor" franceze, publicată de 
ziarul parizian ..LE MONDE", sub 
titlul „1992 : miza", din care pre
zentăm o serie de extrase.

în „REGARDES SUR L'ACTUA- 
LITfi", economistul Jean-Pierre 
Monssy reamintește liniile de forță 
ale proiectului: completa liberalizare 
a circulației bunurilor și persoane
lor. deci eliminarea frontierelor 
fiztee. tehnice și fiscale : de ase
menea, liberalizarea prestațiilor

de Servicii, financiare in special — 
și deci constituirea „Europei bancare 
și financiare".

în .,REVUE POLITIQUE ET PAR- 
LAMENTAIRE". ziaristul Alain Joan
nes pune in evidență, pe deasupra 
consensului asupra „proiectului 1992“ 
(adică a pieței unice), dezacordurile, 
di ferențele și divergențele. Aceeași re
vistă, ca și „ECONOMIC PROSPEC
TIVE INTERNATIONALE", publica
ție a Centrului de studii prospective 
și informații internaționale, supun 
atenției analizele a numeroși econo
miști asupra implicațiilor pieței 
unice.

„Un lucru este sigur : dacă „pro
iectul 1992“ va fi înfăptuit, aceasta

jorări : „Pericolul cel mai grav pen
tru întreprinderile franceze (ca de 
altfel pentru toate cele vest-europe- 
ne) este, in mod Sigur, deschiderea 
fără contrapartidă a Europei (unite) 
pentru produsele unor terțe țări. 
Desigur, Actul unic prevede consoli
darea politicii comerciale comunita
re. In același timp, inspirindu-se in 
mod esențial din teoria liberului 
schimb, el nu prevede decit bune in
tenții în materie : nici o dispoziție 
protecționistă comparabilă celor pre
văzute pentru politica agricolă comu
nitară nu a fost preconizată. Există 
deci un risc mare de a ridica toate 
barierele intercomunitare numai in 
beneficiul consumatorilor și produ

REVISTA PRESEI OCCIDENTALE
va însemna o concurență extinsă la 
noi domenii și intensificată. Or, dacă 
unii cred in virtuțile concurenței, 
alții o desfid, privind-o cu neîncre
dere" — scrie „Le Monde".

După ce prezintă pledoaria pro 
1992 a lui Michel Catinat, consilier 
economic al direcției generale a afa
cerilor economice și sociale a Co
misiei europene, publicația amintită 
notează : „El nu ascunde faptul că 
vor fi suprimate locuri de muncă, 
vor fi amenințate întreprinderile, ac
tivitățile naționale vor fi chemate să 
se adapteze... Foarte mult va depin
de de intreprindere : ea va trebui sâ 
trăiască ritmul timpului actual sau 
să dispară, să accepte riscul de a 
sesiza noi oportunități de dezvoltare 
sau sâ eșueze...

Concurența trebuie să fie mai in- 
tii internă (in cadrul pieței unitare 
— n.n.) înainte ca ea să fie externă, 
fapt in lipsa căruia desindustriali- 
zarea Europei (occidentale) riscă a fi 
accelerată iremediabil".

Olivier Appert, reprezentantul unei 
întreprinderi, iși exprimă, din acest 
punct de vedere, cele mai vii îngri

cătorilor japonezi și americani, care 
vor profita din plin de o piață fără 
restricții".

Și, sprijinindu-se pe o serie de 
fapte recente, autorul subliniază că : 
„Europa (occidentală) nu este capa
bilă să opună concurenților săi o 
politică comercială susținută pe o 
veritabilă voință politică ; căutind 
veriga cea mai slabă, țări terțe vor 
putea cîștiga totul dintr-o singură 
lovitură..." „Per total, afirmă Olivier 
Appert, dacă nu va fi luată nici o 
măsură de protejare a economiei 
(vest) europene. Actul unic va pre
zenta riscuri mortale pentru econo
mia franceză și, in special, pentru 
industria sa...“.

Exprimînd aceleași îngrijorări, 
Jean Michel Charpin, director al 
Centrului de studii prospective și 
informații internaționale, subliniază: 
„Vor trebui date răspunsuri întrebă
rilor legitime ale muncitorilor con- 
cediați, sindicatelor neliniștite... re
giunilor amenințate", arătind că, 
totodată, „va fi necesar să se reali
zeze un suficient nivel de creștere 
economică fără de care adaptările

necesare vor fi resimțite ca insupor
tabile".

Plecind de la același punct de ve
dere, Michel Aglieta, consilier știin
țific al Centrului de studii, conside
ră că ritmul de creștere de 3,5 la 
sută anual, propus pentru următorii 
5 ani, ca o condiție fundamentală a 
reușitei proiectului pieței unice, nu 
poate fi atins fără o revizuire radi
cală a politicilor economice vest- 
europene. Ceea ce este greu de pre
văzut și mai ales de realizat,

Edgar Pisani, directorul noii re
viste „L’EVENEMENT EUROPEEN", 
pune accentul pe o altă condiție. 
„Antrenată, fără a înțelege totdeau
na sensul, în cursa spre o piață uni
că, Europa (occidentală) nu va fi 
curind decit teatrul de operații al so
cietăților multinaționale, dacă nu se 
va construi o forță politică și socia
lă la aceeași scară".

Comentind toate aceste poziții, 
„Le Monde" scrie : „Tot atit 
de adevărat este că o mare piață, 
dacă este necesară pentru edificarea 
unei puteri economice, nu reprezin
tă o condiție suficientă".

Iată deci puncte de vedere din 
Franța reflectînd serioase rezerve. 
Rețineri sau chiar opoziție față de 
acest proiect există în mai toate 
statele membre. în Italia și Spania, 
de pildă, unii economiști iși mani
festă deschis îngrijorarea față de 
„handicapul fundamental in dome
niul luptei pe planul competitivită
ții". în altele, cum ar ti R.F. Germa
nia și Marea Britanie. sint puse in 
discuție aspecte privind circulația 
capitalurilor, în altele, ca Dane
marca, prevederile eare ar putea 
duce la lărgirea atributelor supra- 
naționale, prin adoptarea hotă- 
ririlor pe baza majorității voturilor 
etc.

în ansamblu, ceea ce caracterizea
ză actuala etapă a preocupărilor pen
tru formarea pieței unice vest-euro- 
pene sint mai ales tendințele centri
fuge.

Valentin PAUNESCU

POZIȚIE. Președintele Republi
cii Filipine, Corazon Aquino, a a- 
nunțat la Manila că se declară in 
favoarea desfășurării unui refe
rendum național cu privire la 
statutul bazelor militare ale S.U.A. 
de pe teritoriul țării. Corazon 
Aquino a precizat că referendumul 
va putea avea loc după ce acordul* 
in curs de negociere. Cu privire 
la această problemă va fi ratificat 
de către Senatul

ACORD. Argentina și Peru au 
semnat un acord de cooperare e- 
conomlcă bilaterală. In baza do
cumentului urmează să fie creată 
o comisie însărcinată cu elabora
rea unui studiu privind realizarea 
unor proiecte comune in diverse 
sectoare industriale.

TEST. O nouă Încercare de 
aprindere la sol a motoarelor na
vetei spațiale americane „Disco
very" s-â soldat joi cu un eșec. Cu 
citeva minute inainte de aprinde
rea combustibilului, un dispozitiv 
automat de control a întrerupt nu
mărătoarea inversă. In ultimele 
două săptămîni, acest test a fost 
aminat de patru ori ca urmare a 
unor defecțiuni.

r

filipinez.

DECLARAȚIE, 
rea sa în funcția 
tru al Thailandei. Chatichat Choon- 
havan a declarat că guvernul său 
va continua politica economică a 
predecesorului, punînd accent pe 
dezvoltarea rurală. El a afirmat că 
pe planul relațiilor externe, țara 
sa va continua politica de priete
nie cu celelalte state din ASEAN.

După desemna- 
de prim-minis-

MANEVRE MILITARE. „Blue 
Ridge", nava-amiral a celei de-a 
VII-a flote americane din Pacific, 
a intrat in portul japonez Sasebo 
(prefectura Nagasaki). în vederea 
Unor manevre comune cu forțe ni
pone de autoapărare, care vor în
cepe luni în apropiere de Kyushu. 
Din partea japoneză va participa 
și nava-amiral „Kurama". aflată 
tot in portul Sasebo.

FLOTA MONDIALA DE PES
CUIT numără in prezent 22 142 de 
nave de peste 100 tone fiecare. Po
trivit ultimelor statistici citate de 
publicația „Seewirtschaft". depla
samentul lor total se ridică la 
13 497 milioane tone.

PARTID. Președintele Consiliu
lui Militar Suprem al Republicii 
Niger, șef al statului. Aii Seibou, 
a anunțat că in țara sa va fi creat 
un partid unic — Mișcarea Națio
nală pentru Dezvoltarea Societății 
(M.N.S.D.).

COLABORARE ÎN COMBATE
REA DROGURILOR. Argentina, 
Brazilia și Uruguay vor pune in 
aplicare măsuri în comun in lupta 
împotriva traficului de droguri, a 
anunțat ministrul Uruguayan de 
interne. Antonio Marchesano. Mi
nistrul Uruguayan va participa la

R.F.G. :

Șomaj în creștere
BONN 5 (Agerpres). — Numărul 

șomerilor înregistrați oficial în R.F. 
Germania a crescut în luna iulie cu 
68 000 persoane față de 1-una ante
rioară. a anunțat Oficiul federal 
pentru problemele muncii de la 
Niirnberg. Prin aceasta rata șomaju
lui a crescut de la 8,4 la 8,6 la sută 
din populația’ activă, afectînd 2,2 mi
lioane persoane.

Pași pe linia reconcilierii 
naționale in Uganda

KAMPALA 5 (Agerpres). — După 
cum informează publicația ..The Ci
tizen" din Kampala, autoritățile 
Ugandei s-au reîntîlnit cu reprezen
tanți ai unor grupări politice disi
dente în vederea încheierii unui 
acord de conlucrare in beneficiul 
realizării unității politice.

Prima întilnire dintre cele două 
părți a avut loc la 30 iulie.

Președintele Ugandei. Yoweri Mu
seveni, a lansat, de mai mult timp, 
un program politic de reconciliere 
națională menit să unească eforturile 
tuturor cetățenilor țării pentru re
dresarea economică și instaurarea 
unui climat propice planurilor de 
dezvoltare generală, proces intrerupt 
timp de mai multi ani ca urmare a 
unui puternic conflict intern.

JAPONIA

Critici ia adresa noii legi 
a comerțului S.U.A.

TOKIO 5 (Agerpres). — Referin
du-se la noua lege a comerțului 
adoptată de Congresul Statelor Uni
te. ministrul japonez a! comerțului 
internațional și industriei, Hajime 
Tamura, a declarat presei că Japonia 
își rezervă dreptul de a deschide o 
acțiune judiciară pe lingă G.A.T.T. 
(Acordul General pentru Tarife și 
Comerț). Partea niponă va solicita 
G.A.T.T. să declare că legea comer
cială americană încalcă regulile co
merciale internaționale — relatează 
agenția Kyodo.

La rindul său. ministrul de exter
ne japonez, Sosuke Uno, a calificat 
legea drept o acțiune extrem de re
gretabilă.

ACCIDENTE. Potrivit unui bilanț 
al politiei, in decurs de două zile, 
in urma celor 1 718 coliziuni în
registrate pe șoselele Franței, și-au 
pierdut viața 135 de persoane, 
altele’ 2 526 flltid rănite grav. A- 
ceste cifre sînt de două ori mai 
mari decit cele înregistrate în pe-

arioada corespunzătoare 
trecut.

anului

CAPRICIILE VREMII.
puternice, ploi torențiale 
na au afectat provinciile federale 
austriece Carinthia, Austria Infe
rioară și Austria Superioară. Vîn- 
tul a smuls sute de acoperișuri. 
Grindina a atins pe alocuri dimen
siunile unei mingi de tenis. Ploile 
torențiale au făcut ca riurile să iasă 
din matcă. Și ' 
s-au produs 
urma cărora 
pierdut viața.
produs și două ciocniri de trenuri 
care s-au soldat cu victime ome
nești.

$i
Furtuni 
grindi-

in nordul Spaniei 
mari inundații, in
11 persoane și-au 

Din pricina lor s-au

i

Armele pot ucide 
chiar cind nu sînt folosite...
La Aviano, o mică localitate din 

nordul Italiei, s-a semnalat pre
zența radonului, unul din așa-nu- 
mitele „gaze nobile", care ia naș
tere prin dezintegrarea elemente
lor radioactive, in cazul de față 
rodiul. Cum era și firesc, neliniș
tită. populația din Aviano și îm
prejurimi a cerut autorităților să 
ia măsurile de rigoare pentru a o 
proteja împotriva acestui pericol. 
Și, imediat, în zona respectivă au 
început cercetări pentru a detecta 
sursa de emanație a acestui gaz, 
care, inhalat o perioadă de timp 
mai îndelungată, este de natură să 
provoace cancer la plămâni. La 
îriceput, ținindu-se seama de fap
tul că rădiul se găsește in mine- 
reurile de uraniu, s-a bănuit că ar 
putea fi vorba de existența unor 
zăcăminte de acest fel in subsolul 
regiunii. Geologii au infirmat insă 
asemenea supoziții.

Și atunci toate privirile s-au în
dreptat spre baza militară ameri
cană din Aviano, unde sint ampla
sate avioane de vinătoare-bombar- 
dament F-16, dotate cu rachete 
nucleare. Efectuind un studiu cu
prinzător la Aviano și împreju
rimi, doi deputați italieni, oameni 
de știință, pe nume Gianni Mat- 
tioli și Massimo Scalia, au con
statat că nivelul radiației ■ în ju
rul bazei militare de la Aviano 
este de 50 de ori mai ridicat decit 
indică normele acceptate pe plan 
internațional.

Se crede că radonul ar proveni 
din dezintegrarea naturală a ura
niului. De aici și pină la presupu
nerea că unele focoase nucleare 
prezentind defecțiuni ale învelișului 
protector ar fi la originea emana
țiilor de radofl nu este decit un 
pas.

Cercetări au fost, operate și de 
Pentagon, alertat, de atmosfera de 
neliniște din regiune și de cererile 
tot mai insistente ale opiniei pu
blice de a se lichida baza militară

americană. După studiile efectuate, 
specialiștii americani au ajuns și 
ei la concluzia că nivelul radio
activității este, intr-adevăr, ridicat, 
dar nu de 50 de ori peste cel ac
ceptat, ci numai de cinci ori. Și 
atit.

Explicațiile n-au avut darul să 
liniștească populația italiană. Mai 
ales că. potrivit acordului incheiat 
cu autoritățile italiene, la o altă 
bază, Santa Anna, de data aceasta 
din sudul țării, urmează să so
sească, nu peste mult timp, încă 
72 de avioane americane F-16, 
transferate, la cererea spaniolilor, 
de la baza Torrejon de Ardoz, de 
lingă Madrid.

Neliniștea a cuprins, între timp, 
și populația din vecinătatea altor 
baze militare americane din dife
rite țări ale lumii. Rezultatul cer
cetărilor efectuate de Pentagon la 
alte baze a fost surprinzător : o 
radioactivitate sporită s-a găsit la 
17 baze de pe teritorii străine, ca 
și la unele baze de pe teritoriul 
Ș.U.A. Nivelul cel mai ridicat este 
însă la Aviano. Următoarea bază 
militară unde s-a semnalat prezența 
radonului la un nivel deosebit de 
periculos a fost Kadena, de pe 
insula Okinawa. La aflarea acestei 
știri, organizații democratice din 
Japonia au declanșat un val de ma
nifestații de protest.

...Argumentul principal pentru 
instalarea de baze militare pe teri
torii străine a fost acela de a 
asigura... apărarea populației țări
lor respective. Recentele dezvă
luiri in ce privește prezența rado
nului arată, fără putință de tăga
dă. că bazele reprezintă un uriaș 
pericol pentru umanitate. Și nu 
numai un pericol potențial, ci și 
direct, imediat — pentru viața ce
tățenilor din zonele respective. O 
dovadă in plus că armele pot ucide 
chiar atunci cind nu sint folosite.

N. PEOPEANU
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Ceea ce este mai important decît toate construcțiile este faptul 
că tineretul patriei noastre a învățat să muncească și să trăiască în 
spirit revoluționar, că și-a însușit înalta concepție revoluționară despre 
lume și viață. In această muncă uriașă, în lupta revoluționară s-a creat 

un tineret revoluționar, un om nou, constructor conștient al socia
lismului și comunismului - și aceasta constituie cea mai măreață 
înfăptuire a revoluției socialiste, a partidului nostru!

NICOLAE CEAUȘESCU

fapta și simțirea, la tot ce se 
înfăptuiește in patria noastră, 
acest tineret învestit cu misiu
nea de a duce mai departe, in 
viitor, flacăra mereu vie a 
spiritului revoluționar, sem
nează apăsat, cu energie, tot ce 
înfăptuiește poporul în prezent, 
pentru prezent și pentru viitor. 
Să nu-și precupețească efortu-

rile, să nu înceteze să învețe, 
să caute drumul nebătătorit, 
să se perfecționeze continuu, 
să-și pretindă sieși mereu mai 
mult. Așa l-a învățat și îl în
vață, așa l-a crescut și îl crește 
partidul. Așa îl vrea țara, care 
trăiește astăzi un timp de zenit.

Anica FEORESCU

Recorduri 
pe un „șantier al piinii"

înla perioada 
naștere primele 
tineretului din 

secretarul ge-

Referindu-se 
care au luat 
șantiere ale 
patria noastră, 
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia, in 
mesajul adresat cu prilejul 
aniversării a 25 de ani de la 
constituirea acestora : Faptele 
pe care le-au săvîrșit înaintașii 
voștri pe marile șantiere ale 
reconstrucției, la Bumbesti—Li- 
vezeni. la Salva—Vișeu. la Ag
nita—Botorca sau in atitea alte 
locuri, s-au înscris cu litere de 
aur in marea carte a muncii 
voluntar-patriotice. deschizind 
drumul unor nobile tradiții de 
muncă, de efort creator, dăruit 
fără rezerve cauzei partidului, 
propășirii 
Cuvintele 
general al 
perioadă 
de muncă 
zatiei revoluționare de 
sub conducerea 
tradiție ce 
planuri superioare în noile con
diții ale tării, definesc starea de 
spirit ce animă tinăra generație 
profund angajată in opera de 
făurire a patriei socialiste.

Momentul de declanșare a 
acțiunilor de muncă patrioti
că ale tineretului îl repre
zintă chemarea tovarășului 

. Nicolae Ceaușescu. aflat atunci 
în fruntea organizației revolu
ționare a tineretului comunist, 
care, intr-un articol apărut in 
ianuarie 1945 in ziarul „Scinteia", 
adresa tineretului patriei che
marea inflăcărată de a-și mări 
efortul pentru 
încă din acel 
ganizate sute 
reconstrucție, cuprinzind zeci de 
mii de brigadieri.

Tinăra generație a fost mereu 
și este, mai ales astăzi, prezentă 
in primele rinduri, alături de 
comuniști, acolo unde se dau 
permanentele bătălii ' pentru 
progresul și înflorirea patriei 
socialiste. Bătălii se dau și pe 
șantierele de construcții, și in 
modernele fabrici și uzine, și 
pe ogoarele patriei, si in sălile 
de clasă și amfiteatre, și in 
laboratoarele de cercetări. în 
toate aceste puncte fierbinți de 
muncă 
numai 
zenta 
acestei .. 
sine romantismul, entuziasmul, 
abnegația si. in tot mai mare 
măsură, priceperea, competen
ta.

Șantierele sînt doar o parte 
din această uriașă muncă, din 
această mare contribuție pe care 
tinăra generație o aduce la 
edificarea României socialiste. 
Activitatea ce o desfășoară pe 
marile șantiere naționale și pe 
sute și sute de șantiere din în
treaga tară este modul specific 
de a-și manifesta entuziasmul, 
dăruirea, recunoștința fată de 
patrie și partid pentru minu
natele 
create, dorința tinerilor de a fi 
Părtași activi la tot ce se în
făptuiește in prezent, pentru 
prezent și pentru viitor.

...A fost mai intii acel ..hei- 
rup" din anii de început ai noii 
noastre societăți, anii cind tara 
era slăbită și se angajase intr-un 
uriaș efort să-și vindece rănile, 
să se înscrie cu demnitate pe

si înfloririi patriei, 
rostite de secretarul 
partidului definesc o 
glorioasă din istoria 
și de luptă a organi- 

tineret 
partidului, o 

este continuată pe

refacerea tării, 
an au fost or- 
de brigăzi de

și creație vei afla nu 
prezența fizică, ci pre- 
activă a tineretului, a 
generații care aduce cu

condiții ce i-au fost

drumul drept al progresului, al 
construcției socialiste. Puterile 
tării erau slăbite, „tehnica" pe 
care o aveau atunci la dispozi
ție tinerii se reducea, cel mai 
adesea, la sapă și lopată, și 
chiar și spuneau brigadierii : 
„Cu sapa și cu lopata / Vom da 
șantierul gata 1" Și se țineau de 
cuvint. A fost nevoie de dru
muri. de căi ferate, și au apă
rut Bumbești—Livezeni sau 
Salva—'Vișeu. A fost nevoie de 
combustibil și a apărut Agnita— 
Botorca. Ceanul Mare—Cluj. A 
fost nevoie de cocs și a apărut 
șantierul Uzinei cocșochimice 
de la Hunedoara. A fost nevoie 
de brațul lor — și s-a făcut pu
ternic simțit — la temelia unor 
importante obiective economice 
— fabrici, uzine — muncind zeci 
și zeci de mii de brigadieri, ve- 
niți „din tirguri și din sate" 
pentru a da tării tinerețe din 
tinerețea lor și putere din pu
terea lor. Au urmat ani de 
muncă, de Încordare viguroasă 
a puterii de creație proprie 
virstei. Semnătura entuziastă a 
tinereții a rămas întipărită du
rabil pe mari construcții, cu va
loare de embleme ale timpului 
nou : Combinatul siderurgic 
Hunedoara. Fabrica de rulmenți 
Birlad. Combinatul poligrafic 
„Casa Scinteii", căile ferate fo
restiere Cerna — Jiu și Ozana — 
Cracau. Centrul de producție 
cinematografică București, ter
mocentralele Ovidiu. Comânești, 
Singeorgiu de Pădure. Paroșeni, 
Borzești. hidrocentralele Mo- 
roeni, Sadu. Bicaz, Teatrul de 
operă și balet din București, 
Complexul de cultură si sport 
„23 August", apoi altele și altele.

Anul 1974, an in care secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a 
deschis tinerei generații noi ori
zonturi de afirmare, călăuzindu-i 
energiile spre șantiere mari, 
chemindu-i pe brigadieri să 
muncească pe aceste mari șan
tiere ale tineretului, dar in egală 
măsură să învețe să conducă, 
pregătindu-se astfel mai susți
nut pentru misiunea istorică de 
continuatori ai tradiției revolu
ționare a comuniștilor, s-a în
scris in memoria tineretului pa
triei ca un moment de refe
rință. Chemare firească, chema
re necesară, in spiritul noului 
suflu creator ce animă țara 
după Congresul al IX-lea al 
partidului.'O etapă istorică nouă

presupune obiective noi. cu an
vergură pe măsura epocii.

Epopeea construcției, epopeea 
dezvoltării a cunoscut noi 
ritmuri, imbogățindu-se cu file 
eroice și entuziaste. Amintind 
ca repere intr-o geografie de 
suflet, ca simboluri ale puterii 
tinereții Șantierul national al 
tineretului Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, Combinatul mi
nier Oltenia (Rovinari. care 
funcționează și in- prezent), 
Combinatul siderurgic Galați 
(și-a încheiat activitatea in 
1981), Combinatul petrochimic 
Midia, întreprinderea de termo- 
ficare industrială Zalău. Siste
mul de îmbunătățiri funciare 
Viișoara-Nord, Sistemul hidro
tehnic și de navigație „Porțile 
de Fier II", Centrala termoelec
trică pe șisturi bituminoase 
Anina. Sistemul de imbunătățiri 
funciare București-Nord. Com
binatul minier Motru. Centrala 
termoelectrică Drobeta-Turnu 
Severin, Canalul Poarta Albă — 
Midia-Năvodari sugerăm numai 
o parte a dimensiunilor acestui 
efort.

Dar însuflețirea cu care tine
rii au răspuns chemărilor timpu
lui nou s-a vădit nu doar pe 
șantierele naționale. în fabrici, 
pe ogoare, în laboratoare, în 
școli, in amfiteatre, practic, pre
tutindeni unde verbul a construi 
a fost confirmat prin fapte, poa
te fi descifrat acest energic și 
solidar răspuns al tinereții. De
sigur. pe șantierele naționale el 
răsună cu un plus de putere. 
Șantierelor naționale care și-au 
început activitatea in cincinalul 
trecut —: cele din minerit, de la 
noile termocentrale, din cîmpie
— li s-au adăugat altele noi, 
între care cel de la Ame
najarea complexă a riului 
Dîmbovița și cel de la Amena
jarea complexă a riului ■ Argeș. 
Memoria caldă, fremătătoare a 
vjrstei și a țării reține astfel 
noi fapte de muncă, noi simbo
luri ale angajării, ale dăruirii 
în cronica romantismului revo
luționar. Dar ceea ce trebuie 
reținut este că. alături de zecile 
și zecile de mii de tineri în sa
lopetă albastră, cu ecuson de 
brigadier. întreg tineretul par
ticipă activ la tot ce se con
struiește in patria noastră
— pretutindeni unde este ne
voie de abnegație, de dărui
re. de efort. Răspunsul lui se 
rostește cu însuflețire pe toa
te șantierele, in toată .gama

de meserii pe care prezentul o 
cere și cu hotărirea de a se 
pregăti pe măsura exigențelor 
viitorului in ce privește com
petența profesională ; energia 
lui se manifestă acolo unde se 
pun temeliile tuturor obiective
lor acestui timp de elan con
structiv — uzine și fabrici, 
orașe și sate noi, incorporin- 
du-se in toate marile ctitorii ale 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". E 
o însuflețire îngemănată cu 
competența, cu o admirabilă do
tare materială. Tinerii nu mai 
vin, ca la Bumbești-Livezeni, 
cu palmele goale pentru a „da 
șantierul gataf*. Mînuhașc acum 
utilaje modeme, de nigre com
plexitate. iar lucrările ce ti se 
încredințează sînt dintre .. cele 
mai dificile, reclamind price
pere, competență, putere de de
cizie. La „Magistrala Albastră" 
tineretul a preluat și a execu
tat tronsonul cel mai greu ; la 
„Porțile de Fier 11“ tinerii au 
avut in sarcina lor întregul 
complex de lucrări din centrală; 
la Amenajarea complexă a riu
lui Dîmbovița au realizat' lu
crări de cea mai mară dificul
tate în punctele-cheie, cum ar 
fi Lacul Dîmboviței ; la Ame
najarea complexă a riului Ar
geș. de asemenea, tineretul a 
preluat obiective dintre cele 
mai dificile — un tronson de 
22 de kilometri, inclusiv lucrări 
în viitorul port „30 Decembrie" 
și din nodul hidrotehnic nr. 4.

Descifrăm în proporțiile și 
în calitatea acestei implicări 
modul în care tineretul Româ
niei socialiste răspunde chemă
rii înflăcărate a partidului, în
demnurilor secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in această 
epocă a marilor ctitorii, la re
alizarea cărora tineretul are 
partea sa de contribuție. Dar 
zidind o țară, tinerii se edifică 
pe ei înșiși. De fapt, aceasta 
este cea mai de preț ctitorie : 
generația tînără, formată la 
școala muncii, a patriotismului 
fierbinte, a spiritului revoluțio
nar. Un tineret crescut de 
partid în spiritul celor mai 
frumoase tradiții de muncă și 
de luptă revoluționară, capabil 
să răspundă tuturor chemărilor, 
dornic și apt să învețe, să se 
formeze, să se construiască pe 
sine construind pentru tară, 
pentru viitor.

Acest tineret, părtaș activ, cu

tierului. Caniculă și la apusul 
zilei. Și totuși,*' cei 581 de bri
gadieri permanenți erau toți in 
avanposturile muncii. Reporte
rul le-a remarcat nu numai 
prezența solidară, ci și spiritul 
gospodăresc ce se făcea simțit 
la tot pasul. Dovadă că șantie
rul nu este numai o școală a 
muncii și a călirii pentru viață, 
ci și a afirmării virtuților mo
rale înaintate. „Nici nu ne în
chipuim altfel, ne întărește 
convingerea Eugen Serghie, o- 
ferindu-ne și argumente fapti
ce : in cele 7 luni din acest an 
s-au economisit aproape 10 000 
tone ciment. 1 202 tone fier-be- 
ton, 6 mc cherestea, 400 mc 
balast. 2 500 kWh energie elec
trică și aproape 1 100 litri com
bustibil, in condițiile realizării 
indicatorului de productivitate 
a muncii în procent de 105 la 
sută". Multora dintre brigadie
rii permanenți șantierul .le-a 

___ _ __ ____ oferit șansa practicării unei me- 
mp Tergsameni^...71,, serii frumoase, afirmată la nu-

■ măi doi pași de casa. Unul- 
dintre ei este și Valerică 
Mendea, un tinăr vînjos, șofer 
pe o autobetonieră gigant. „Mai 
am de făcut o cursă ca să-mi 
fac planul de 20 mc beton pen
tru azi. Ne-ați prins... în șut. 
Pină la sfîrșitul lunii august 
trebuie să mai punem în func
țiune incă 1 600 hectare iriga
ții și angajamentul de brigadier 
nu se încalcă" — ne zice cam 
din mersul mașinii.

Valerică Mendea este unul 
dintre brigadierii de frunte, 
alături de Iulian Butușină, Chi
rii Burnea, Florea Durău, Paul 
Cioară, Ilie Vilceanu, Petre 
Cerăceanu. Ion Gugu. Iosif
Șerban, Marcel Neacșu. și nu in 
ultimul rind Ion Gecălă. co
mandantul șantierului, bărbat 
în floarea vîrstei, care și-au 
adus din plin prinosul muncii 
lor entuziaste la aniversarea 
celor 40 de ani de Ia consti
tuirea 
muncă 
lui.

vibrant „hei-
se aude, de la o zare la 
pe întinsul spațiu

Un energic și 
rup !’ 
alta, pe intinsul spațiu al 
A menajării hidroameliorative 
complexe „Cimpia Caracal". îl 
intonează, de 1 500 de zile, adi
că din 5 iunie 1984, cînd s-a 
deschis acest șantier național 
al tineretului, entuziaștii briga
dieri care s-au angajat să ame
najeze 39682 hectare pentru iri
gații — din totalul de. 88 000 
hectare —, să execute lucrări 
de desecări pe 15 804 hectare și 
să modernizeze foste sisteme 
locale de irigații pe o suprafa
ță de 178 hectare.

„Este mult, este puțin ? Este 
greu, este ușor ?" îl iscodim pe 
inginerul Ștefan Gherghină, co
mandantul adjunct al șantieru
lui. ..Tinerii in salopete albastre 
de pe acest șantier al piinii — 
răspunde el — au de realizat 
prin convenție 756 km conducte 
îngropate, 700 000 mp perețp 

. dip dale de beton., peste 32 
milioane 1... , . , , _
km conducte "desecări , și al
tele. Cele aproape 40 000 hecta
re irigate amenajate de tinerii 
brigadieri vor potoli setea ogoa
relor din 25 unități agricole din 
județul Dolj. Notați că aproape 
10 000 hectare sînt soluri nisi
poase. aparținînd fostei «Saltare 
oltene»".

Acestea sînt, așadar, obiecti
vele. Pentru seriozitatea și ar
doarea cu cate sint ele transpu
se în realitate vorbesc faptele 
brigadierilor. „Pînă în prezent, 
îmi spune tovarășul Eugen Ser- 
ghie. activist în cadrul șantie
rului național de aici — s-au 
pus in funcțiune, 29 185 hectare, 
din care 13 648 hectare chiar în 
acest an. Planul «la zi» a fost 
depășit cu peste 200 000 mc te- 
rasamente, 10 000 m.l. rețele de 
conducte, cu realizarea a două 
stații de pompare, lucrări ale 
căror valori depășesc 2,5 milioa
ne lei".

în faptul serii am trecut pe 
Ia cîteva puncte de lucru afla
te pe canalul de aducțiune și 
terasări nr. 2, ultima lucrare de 
anvergură ce trebuie să încheie 
Ia 30 noiembrie activitatea șan-

toare a eroilor de la Mărășești, 
tinerii au imbricat haina mun
cii pe un nou șantier național 
al tineretului.

— Dincolo de pilcul acela de 
sălcii și plopi, ne spunea Vic
tor Gîrleanu — pină mai ieri 
lăcătuș mecanic la întreprin
derea metalurgică Focșani, a- 
cum unul dintre tinerii briga
dieri ai șantierului — se află 
satul meu natal. Aflind de a- 

, ceastă lucrare oamenii m-au în
trebat : voi, tinerii din sat, cu 
meserii învățate, nu vă găsiți 
loc de muncă pe șantierul de 
acolo ? Și am venit și eu.

— Canalul va străbate și o 
bună parte din cimpia județului 
meu — a intervenit în discu- 

• -ție Vasile Borș, betonist format 
pe șantierul Trustului de con
strucții hidrotehnice Siriu — 
Buzău. Și pentru a-i grăbi ve
nirea, iată-mă și pe mine aici, 
la capătul noii „Magistrale al
bastre" a tării.

Gînduri rostite 
drum într-o nouă 
tinerii au știut 
prezent, așa cum
fiecare dată cînd marile șan
tiere au deschis porțile împli
nirilor ce au venit să dea o 
nouă înfățișare țării. Gînduri 
frumoase, pline de strălucirea 
cutezanței și romantismului, 
urmate de fiecare dată de fap
te pe măsură.

— încă din primele zile ale 
prezenței tinerilor brigadieri la 
muncă, ne spunea inginerul 
Mihai Bunea, directorul Antre-

la Început de 
muncă la care 
să răspundă 
au făcut-o de

prizei de lucrări hidrotehnice 
speciale Șiret — Bărăgan, am 
trăit momente care ne-au... în
tinerit și pe noi, veteranii șan
tierelor și — de ce să nu recu
noaștem — care ne-au pus la 
încercare puterea de a ține 
pasul cu ei. Subtraversarea riu
lui Putna — operațiune ce se 
desfășoară acum — are loc in 
condiții speciale, ea'făcîndu-se 
la 12 metri sub talvegul riului. 
Lucrăm în teren neconsolidat, 
cu izvoare puternice de apă. 
Pentru fiecare pas ciștigat, 
pentru fiecare lucrare realizată 
a trebuit să se muncească fără 
întrerupere. Și cei care ne-au 
ajutat să menținem acest foc 
continuu au fost tinerii briga
dieri. Peste puțin timp urmează 
să atacăm subtraversarea Văii 
Șoimului, un afluent ai Putnei. 
Și aici nu vor lipsi confruntă
rile cu dificultățile. Tinerii 
brigadieri ne-au cerut să le în
credințăm lor această 
De data aceasta vom fi 
turi de ei.

Din angajamentul 
brigadieri am notat și faptul că 
vor executa peste 10 kilometri 
din acest prim tronson al ca
nalului, care 
cei va avea 
apele căruia 
sistemele de 
hectare. Și, desigur, și localită
țile și platformele industriale 
din zonă.

lucrare, 
noi ală-

tinerilor

pe sectorul Vran- 
50 kilometri și de 
vor beneficia prin 

irigații 108 000

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scinteii"

primelor șantiere de 
patriotică ale tineretu-

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scinteii

Prolog la o nouă 
magistrală albastră

Pe primul tronson al Cana
lului magistral Șiret — Bără
gan, în acest august aniversar 
s-a deschis o nouă filă în car

tea patriotismului probat prin 
fapte de tinerii României so
cialiste. Nu departe de 
ce păstrează memoria

cîmpul 
nepieri-

Pe frontul cărbunelui
Cu ce gînduri intîmpină briga

dierii de pe frontul cărbunelui 
•împlinirea a 40 de ani de la 
înființarea primelor șantiere 
ale tineretului ? Iată ce ne-a 
spus in acest sens Alexandru 
Spiță, comandant adjunct al 
Șantierului național de la Com
binatul minier Motru : „Min- 
dri de a fi cetățeni de nădej
de ai României socialiste, cres
cuți și educați in epoca de 
aur a dezvoltării sale, tinerii 
brigadieri din cadrul șantierului 
nostru aduc un profund omagiu 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru minunatele condiții de 
pregătire, de muncă și de via
tă, între care se înscriu și re
centele măsuri de majorare a 
retribuției. Primii beneficiari ai 
acestora vom fi chiar noi, ti
nerii muncitori.

Din 1982 — anul înființării 
șantierului — și pînă în pre
zent. prin această veritabilă 
școală de educație comunistă, 
revoluționară au trecut peste 
10 000 tineri, mulți dintre ei 
devenind între timp buni mi
neri în întreprinderile miniere 
ale Gorjului. în această pe
rioadă, Șantierul național al 
tineretului de la Motru a tri-

tării a- 
cărbune, 
ale anu- 
preajma

șapte luni 
zilele din 
jubileu, brigadierii 
îndeplinit sarcinile 

proporție de 140 la 
transport

mis termocentralelor 
proape 6 000 000 tone 
în primele 
lui și în 
mărețului 
noștri și-au 
de plan în
sută la excavații și 
steril și 120 la sută la extrac
ția de cărbune, depășindu-și ni
velul 
însușindu-și pe deplin 
ționalele 
Tezele din 
1 000 de 
albastre 
dier din 
tional al 
hotărîți să 
departe cu fermitate 
pe frontul 
tru a-și aduce o contribuție 
sporită la asigurarea bazei 
energetice a țării, pentru a fi 
demni continuatori ai glorioa
selor tradiții începute acum pa
tru decenii pe marile șantiere 
de la Bumbești-Livezeni, Agni- 
ta-Botorca. Salva-Vișeu și ce
lelalte". Ștafeta generațiilor de
votate muncii entuziaste pentru 
țară continuă.

angajamentului asumat, 
excep- 

orientări cuprinse in 
aprilie, cei peste 

purtători ai salopetei 
cu ecuson de briga- 
cadrul Șantiertilui na- 

. tineretului Motru sint 
acționeze pe mai 

si elan 
pen-cărbunelui.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scinteii
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

UNITATEA DINTRE PARTID $1 POPOR. REALIZARE ISTORICA
A ANILOR SOCIALIST! Al PATRIEI

Partidul - centrul vital al națiunii
Conf. univ. dr. ECATERINA DE- 

LIMAN, de la Institutul de subingi- 
nel-i Oradea : Analizind teza legă
turii indestructibile între partid și 
popor — constantă a tuturor docu
mentelor partidului nostru — con
semnăm, implicit, valoarea teoretică 
și practică a concepției secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, despre rolul 
Partidului Comunist Român, centrul 
vital al întregii națiuni, cel care 
conduce nemijlocit și asigură con
strucția victorioasă a socialismului 
gi comunismului în România.

Această legătură organică dintre 
partid și popor are o dimensiune 
istorică certă, concretizată în pro
cesul și actul ființării partidului, în 
drumul glorios de decenii al aces
tuia în fruntea maselor muncitoare 
pentru apărarea cu fermitate a in
tereselor vitale ale poporului român 
— dimensiune istorică ce reprezintă 
temelia și, astfel, condiția ftine qua 
non a abordării contemporane a 
problemei. Anii care au trecut de la 
victoria Revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă au fost anii unor mari 
victorii de neconceput fără condu
cerea de către partid a uriașelor 
prefaceri din toate sectoarele vieții 
noastre. „Partidul nostru comunist — 
se subliniază in Tezele din aprilie 
—- și-a asumat răspunderea de a 
conduce întregul popor pe calea noii 
orinduiri sociale, spre o viață dem
nă și liberă !“. Partidul Comunist 
Român este astăzi o uriașă forță 
politică, care numără peste 3 600 000 
de membri, cu organizații puternice 
în toate sectoarele de activitate ; el 
unește, astăzi, forțele întregului

popor în vederea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism. 
Practic, nu există loc de muncă 
unde să nu activeze o organizație 
de partid, îndeplinind rolul de con
ducător politic prin „implicarea 
activă, cu întreaga răspundere 
— așa cum arată secretarul 
generai al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a fiecărei or
ganizații, a organelor de partid, a 
fiecărui membru al partidului, in 
înfăptuirea politicii partidului, in 
desfășurarea in cele mai bune con
diții a activității din toate dome
niile".

Legătura organică 'Intre partid și 
popor apare în deplinătatea tu
turor determinărilor ei mai cu sea
mă atunci cînd examinăm pro
cesul de făurire și funcționare 
a democrației muncitorești-revolu- 
ționare. Ea presupune — conco
mitent cu dezvoltarea democra
ției interne de partid — realiza
rea unui dialog permanent între 
partid și popor și, implicit, atragerea 
largă a maselor la dezbaterea și în
făptuirea liniei politice a partidului, 
a deciziilor de însemnătate majoră 
în viața societății. Trăinicia legătu
rii dintre partid și popor este una 
din marile cuceriri ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Axioma SOCIA
LISMUL SE CONSTRUIEȘTE CU 
POPORUL, PENTRU POPOR — care 
străbate ca un fir roșu și Tezele 
din aprilie — exprimă pe deplin 
unitatea organică dintre forța poli
tică conducătoare și poporul din 
rindurile căruia a ieșit și ale cărui 
interese supreme le slujește cu de
votament.

strucției socialismului multilateral 
dezvoltat generează și întărește uni
tatea dintre partid și popor.

Toate victoriile noastre sînt rodul 
acestei unități. Fără existența unită
ții clasei muncitoare, fără un puter
nic partid al acesteia. Partidul Co
munist Român, nu am fi putut obți
ne marile realizări pe calea construi

rii noii orinduiri. Istoria contem
porană ne învață că numai strins 
uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. vom putea reali
za magile programe de ‘dezvoltare 
pe care ni le-am propus, vom putea 
asigura independența și suverani
tatea. gloria și măreția iubitei noas
tre patrii.

Uniți în muncă,
ALEXANDRU GÎRBA, electrician, 

propagandist la organizația de bază 
nr. 2 a P.C.R. — întreprinderea de 
electrocentrale Oradea : Obiectivul 
fundamental al etapei pe care o 
parcurge în prezent țara noastră și 
care vizează trecerea României la un 
stadiu superior de dezvoltare, cel 
de 'țară socialistă mediu dezvoltată, 
realizarea unei calități noi, superi
oare în toate domeniile vieții so- 
cial-economice ridică la rang de 
necesitate primordială întărirea, pe 
toate căile, a unității de gindire, 
voință și acțiune a întregului popor 
în activitatea de înfăptuire a hotă- 
rîrilor Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
mobilizarea intr-un șuvoi unic a e- 
nergiilor creatoare ale maselor largi 
de oameni ai muncii, sub condu- . 
cerea partidului, centrul vital al na
țiunii. „Viața demonstrează — sub
linia în acest sens tovarășul 
Nicolae CeâtțȘesVu — că unitatea 
tuturor oamenilor muncii, a între
gului nostru popor, sub conducerea 
partidului comunist, constituie și în 
condițiile noii etape în care ne aflăm 
factorul determinant ai înfăptuirii 
mărețului Program de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate si înaintare a României spre 
comunism, izvorul tuturor victoriilor 
pe care le obținem în ridicarea pa
triei pe noi culmi de progres și ci
vilizație. în apărarea libertății și in
dependenței naționale".

în cursul acestui an. colectivul 
nostru muncitoresc a trăit clipe de 
înălțătoare bucurie. Întreprinderii de 
electrocentrale Oradea i s-a conferit 
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste". Este un titlu de onoare care 
răsplătește strădaniile multor ani și, 
în același timp, un uriaș îndemn 
mobilizator. In rezultatele care au 
condus la obținerea acestei distincții 
este incorporată munca de zi si de 
noapte a unui colectiv închegat in 
cei mai rodnici ani ai isto
riei poporului român, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Drumul străbă
tut nu a fost ușor. în luptă cu lipsa 
de experiență, cu multe greutăți, cu 
inerția, mobilizați de comuniști, sub 
conducerea lor. oamenii muncii au 
obținut în ultimul deceniu rezultate 
tot mai bune — in ultimii patru ani 
obținind locul I pe ramură. în ulti
mul an. planul la producția de ener
gie electrică a fost îndeplinit in pro
porție de 111.2 la sută iar producti
vitatea muncii a fost cu 6,85 la sută 
mai mare decît prevederile planului.

în toate aceste rezultate este in
corporată — aș spune, ca un adevă
rat indicator — puternica unitate de 
voință, unitatea de acțiune a celor

uniți în idealuri
ce muncesc. Uniți ca un singur om 
în jurul celor peste 600 de comu
niști care alcătuiesc organizația 
noastră de partid, oamenii muncii au 
dovedit prin fapte că *sint la înălți
mea marilor sarcini ce le stau in 
față, că acționează însuflețiți de un 
înalt ideal — idealul construirii so
cialismului și comunismului pe pă- 
mintul românesc.

Ca propagandist, aș dori să relev 
că — așa cum reiese din experiența 
noastră — unitatea indestructibilă 
dintre partid și popor este o temă 
profund implicată în toate dezbate
rile. Oricare ar fi tema Pe care o 
studiem, discuțiile în jurul ei relevă, 
într-un fel sau altul, unitatea de 
neclintit a întregului popor în 
jurul partidului. al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

GHEORGHE TALOȘ. maistru Ia 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui Oradea : Tezele din aprilie, do
cument programatic in spiritul că
ruia se desfășoară întreaga noastră 
activitate, acordă un loc central ins 
tăririi necontenite a unității din
tre partid și popor. „în activita
tea lor — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — comuniștii, ac
tivul și cadrele de partid trebuie să 
întărească continuu legăturile cu 
masele de oameni ai muncii, cu în
tregul popor". Și mai departe : „Uni
tatea indisolubilă a clasei muncitoa
re, țărănimii, intelectualității și a 
celorlalte categorii sociale muncitoa
re reprezintă temelia de granit a 
orinduirii noastre". Necesitatea de a 
întări unitatea întregului popor în 
jurul Partidului Comunist Român 
reprezintă una dintre constantele 
gîndirli secretarului general al parti
dului. Ideea de înaltă rezonanță co
munistă și umanistă că socialismul 
se construiește cu poporul si pentru 
popor, idee ce stă la temelia demer
sului nostru istoric in cei 23 de ani 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea, și-a pus pecetea pe dezvol
tarea societății românești — cimen- 
tind unitatea de gind și de faptă a 
națiunii. în lumina concepției tova
rășului Nicolae Ceaușescu. noua 
orinduire este opera comună a în
tregului popor și acesta o Înfăptuieș
te pentru el însuși, pentru îndepli
nirea marilor sale idealuri. în însuși 
acest enunț este cuprinsă teza revo
luționară a unității de acțiune in 
numele telului socialist, a participă
rii democratice a maselor la elabo
rarea și înfăptuirea politicii noastre 
interne și externe. Este un proces 
continuu, care, avind la bază unita
tea poporului in jurul partidului, la 
rindul său Întărește această unitate. 
Cu alte cuvinte. Însuși procesul con

Răspunderea 
măsura 

a conștiinței
DUMITRU BLAGA, secretarul co

mitetului de partid de la întreprin
derea „înfrățirea" Oradea : Din ini
țiativa și sub conducerea secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în țara noastră a 
fost conceput și funcționează siste
mul democrației muncitorești-revo- 
luționare. original, unic în felul său 
— care asigură participarea tuțuror 
cetățenilor la conducerea societății, 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
economice, sociale, culturale, a poli
ticii externe a țării noastre. Au fost 
elaborate și aplicate o serie de ac
țiuni și măsuri cu efecte de mare 
amploare în privința atragerii largi 
și cuprinzătoare a oamenilor muncii 
la luarea deciziilor, la aplicarea lor. 
în acest sens, un rol de seamă este 
atribuit adunărilor generale ale oa
menilor muncii din unitățile econo
mice. consiliile oamenilor muncii. 
Participarea tuturor oamenilor mun
cii la fundamentarea Si adoptarea 
deciziilor reprezintă o coordonată e- 
sențială a preocupărilor partidului 
nostru cu privire la formele și me
todele de organizare si conducere ale 
societății, expresie vie a democratis
mului muncitoresc-revoluționar. O- 
rientările fundamentale ale secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. generoasele sale 
inițiative se află la baza tuturor 
măsurilor de întărire a democrației, 
dezvoltarea continuă a conducerii 
muncitorești — autoconducerea mun- • 
citorească — fiind o rezultantă direc
tă a faptului că cei ce muncesc ac
ționează într-o triplă calitate : pro
prietari, producători și beneficiari 
ai avuției naționale.

Participarea activă a tuturor oa
menilor muncii la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și sta
tului deschide o largă perspectivă 
pentru afirmarea pe toate planurile 
a personalității umane, pentru va
lorificarea la cote superioare a ener
giei creatoare a poporului. în con
cepția partidului nostru, atributul 
„muncitoresc" ce caracterizează au
toconducerea evidențiază însăși creș
terea rolului clasei muncitoare, la 
baza acestui sistem colectiv de con
ducere fiind materializată gipdirea 
politică, experiența dobindită de co
lectivele de muncă în procesul con
strucției. complexitatea (jezvoltării i 
noastre economico-sociale.

Legătura puternică dintre partid 
și popor este inseparabilă și direct 
condiționată de calitatea muncii co
muniștilor în organismele democra
ției muncitorești-revoluționare. Așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului nostru în Tezele din apri
lie. „trebuie să facem să fie bine 
înțeles că răspunderea colectivă a 
organelor de conducere nu înlocuieș
te și nu poate înlocui răspunderea 
individuală, pentru că fiecare dintre 
activiștii noștri, din cadrele de con
ducere care este membru al unor 
organe de conducere, are și răspun
deri directe, nemijlocite in diferite 
sectoare — si trebuie să le îndepli
nească in mod corespunzător, să ra
porteze și să răspundă in fata orga
nelor de conducere". Este incontes
tabil faptul că legătura dintre partid 
și popor, rolul conducător al parti
dului nu se pot concretiza fără asu
marea răspunderii, proprii și colec
tive, prin creșterea responsabilității, 
a capacității de organizare și condu
cere în cadrul fiecărei unități.

Socialismul implică un nivel su
perior al înțelegerii de către toți ce
tățenii. oameni ai muncii, a determi
nismului social, a raportului individ- 
societate — deci un nivel ridicat de 
integrare și participare activă, de 
responsabilități sociale sporite, ele
mente care atrag după sine o creș
tere a responsabilității, ordinii și 
disciplinei, cu alte cuvinte întărirea 
punerii in valoare a superiorității is
torice a societății socialiste și comu
niste. a democrației muncitoreștî-re- 
voluționare.

prin fapte - 
supremă 
revoluționare

ANA SĂNDULESCU. secretar al 
Comitetului județean Bihor al
P.C.R. : „înfăptuirea revoluției din 
august 1944 — arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu — a constituit 
rezultatul luptei Partidului Comu
nist Român, de unire a clasei mun
citoare, a țărănimii, a intelectuali
tății. a tuturor forțelor pentru apă
rarea intereselor întregului popor, a 
integrității și independenței patriei 
noastre". A fost actul de geneză al 
orinduirii noastre — și. așa cum o 
demonstrează 44 de ani de istorie 

■ nouă — unitatea celor ce muncesc in 
jurul forței politice conducătoare a 
națiunii a fost și este chezășia tutu
ror succeselor poporului român. Ma
rile victorii obținute pe drumul des
chis la 23 August 1944 se constituie 
într-o demonstrație convingătoare a 
unui adevăr de referință : numai in
tr-o strînsă unitate, numai strîn- 
gind mereu mai puternic rindurile 
în jurul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, poporul ro
mân, liber și stăpin pe soarta sa, 
poate să-și construiască prezentul și 
viitorul fericit, așa cum și-o dorește, 
să ridice țara mereu mai sus pe 
treptele’ civilizației socialiste și co
muniste.

Așa cum subliniază secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în magistralele 
Teze din aprilie, in procesul revo
luției de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, unitatea 
revoluționară de muncă și de luptă 
a întregului popor va dobîndi noi 
dimensiuni, va accede la o nouă ca
litate prin procesul de apropiere și 
omogenizare a claselor și categorii
lor sociale. „Acest proces legic revo
luționar — relevă secretarul general 
al partidului — va duce treptat, dar 
inevitabil, ia întărirea unității și o- 
mogenizării clasei muncitoare, țără
nimii. intelectualității, a celorlalte 
categorii sociale, care in cadrul di
viziunii sociale a muncii vor forma 
un popor unic muncitor, constructor 
conștient al destinelor sale, al celei 
mai drepte orinduiri din cite a cu
noscut omenirea — comunismul". 
Poporul unic muncitor va reprezenta 
forma supremă de unitațn cunoscută 
de istorie și va fi o condiție sine 
qua non pentru construirea cu suc
ces a orinduirii comuniste. Semnele 
viitorului sint detectabile incă în 
prezent — și aș enumera citeva, fără 
pretenția că această enumerare este 
exhaustivă : ridicarea nivelului de 
instrucție a intreguluj popor prin 
trecerea la invățămintul obligatoriu 
de 12 ani. vasta acțiune de sistema
tizare a localităților rurale, sporirea 
retribuțiilor in așa fel incit raportul 
între minimă și maximă să fie tot 
mai mic, generalizarea tehnologiilor 
înaintate in toate sectoarele — și 
așa mai departe. Toate acestea — și 
.multe altele — vor acționa ca fac
tori de cimentare a unității întregu
lui popor.

în aceste condiții. în fata organe
lor și organizațiilor de partid stă 
sarcina de supremă răspundere de a 
întări munca politico-educativă in 
așa fel incit ea să devină o adevă
rată forță motrice a progresului 
neîntrerupt al patriei. Dezbaterea 
Tezelor din aprilie in organizațiile 
de partid din județul nostru, munca 
pentru transpunerea in viată a pre
țioaselor indicații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu evidențiază cu 
putere hotărirea unanimă a comu
niștilor. a tuturor cetățenilor de a nu 
precupeți nimic în munca și lupta 
pentru propășirea societății noastre, 
de a strînfie si mai puternic rindu
rile în jurul Partidului Comunist 
Român, al marelui nostru conducă
tor. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dezbatere realizată de
George «adu CHIROV1CI 
loan LA ZA

Un caiet format mare 
plin de însemnări, inclusiv 
poezii, și semnături în mul
te limbi și alfabete; alături, 
un altul de aceeași dimen
siune, cu fotografii, și iarăși 
însemnări cu autografe; vi
trine aranjate cu gust, în
cărcate cu trofee și diplo
me, în rafturi pliante și 
afișe. Cam așa se înfățișea
ză privitorului biroul de la 
Comitetul orășenesc de 
partid Bușteni al secretaru
lui adjunct cu probleme de 
propagandă, tovarășul Ion 
Frețani,

— Ceea ce se vede aici 
este partea ilustrativă, sen
timentală aș spune, a unei 
activități cotidiene care 
presupune multă gindire și 
osteneală, efort organizato
ric și pasiune creatoare, ex
presia concisă a unei laturi 
importante a muncii noas
tre politico-ideologice și 
cultural-educative desfășu
rate cu sprijinul competent, 
deosebit de prețuit al unor 
colaboratori din județ sau 
din țară. De-a lungul ani
lor am Inițiat și permanen
tizat o serie de acțiuni, de 
interes național, în care fo
rurile și personalitățile lo
cale, cetățenii orașului sta
bilesc un dialog util, plin 
de frumusețe și satisfacție, 
cu invitații noștri din cele 
mai diferite domenii. Caie
tele și albumele de față sînt 
pentru noi valori simbolice, 
prețioase pentru că ne 
amintesc de faptul înscrie
rii multora din acțiunile 
noastre în aria largă de 
preocupări ale întregii so
cietăți.

Locuitorii orașului, nume
roșii vizitatori veniți la o- 
dihnă sînt primii benefi
ciari ai acestei activități 
culturale, intense, de o ca
litate superioară. La sfîrși- 
tul lunii mai, începutul lu
nii iunie, au avut loc două 
manifestări de interes re
publican : „Tineret, educa
ție, participare" — organi
zat de Centrul de cercetări 
pentru problemele tinere
tului, și „Zilele educației li
terare pentru copii și tine
ret", în organizarea Consi
liului de educație politică și 
cultură socialistă al orașu
lui Bușteni și Uniunii scri
itorilor. Personalități ale 
scrisului și cercetării româ
nești au dezbătut aspecte 
importante pentru formarea 
tinerei generații, tinerii

de aici s-au întîlnit, în zeci 
de întreprinderi, instituții, 
școli, cu poezia și proza, cu 
literatura de adincă vibra
ție patriotică și nepieritoa
re frumuseți. Creatorii de 
frunte au prezentat proble
matica domeniului, au citit 
din lucrările lor, au ascul
tat opiniile cititorilor, con
jugate cu acțiunea ante
rioară unde au putut fi as
cultate referatele și comu
nicările unor personalități 
ale cercetării sociologice și 
pedagogice; ne dăm seama 
că micul oraș prahovean a 
devenit pentru citva timp

pentru locuitorii orașului.
în desfășurarea acțiunilor 

se face simțită preocuparea 
pentru dezbaterea deschisă, 
concretă, cu învățăminte 
utile. Sînt prezentate sau 
dezbătute aspecte impor
tante ale economiei națio
nale, județene, dar mai 
ales locale, cu aplicații pre
cise la o anumită unitate 
sau produs, în dialoguri 
autentice, cu aplicații ime
diate. De asemenea, acțiu
nile politico-ideologice au 
finalitate precisă, discută 
la obiect anumite aspecte 
ale vieții de partid sau

Virtuțile 
autodepășirii

un adevărat centru al vie
ții cultural-educative pen
tru tineret.

De altfel, preocuparea este 
veche, susținută consecvent 
de forurile locale. Tot aici 
au loc „Zilele creației lite
rare pentru tineret și co
pii", „Gala tinerilor diri
jori" care grupează periodic 
relevante forțe scriitoricești 
și artistice. O serie de ma
nifestări politico-educative 
desfășurate sub genericul 
„Bușteni — poarta Bucegi- 
lor" reunesc complexe ac
țiuni dedicate educației po
litico-ideologice, materia- 
list-științifice, educației 
prin literatură, juridice și 
patriotice, activităților cul- 
tural-distractive, turistice 
si sportive. De-a lungul a 
opt zile participants au 
prilejul să audieze expu
neri, conferințe, să partici
pe la simpozioane, specta
cole artistice, sportive, să 
se bqcure de frumusețile 
naturii. Să amintim și de 
„Zilele educației sanitare", 
ajunse la a X-a ediție, și 
avem o imagine concretă a 
capacității organizatorice a 
organelor de partid și cul
turale in conceperea și des
fășurarea unor acțiuni am
ple de mare interes, eu 
reală valoare educativă

productiv-sociale. Astfel, 
masa rotundă dedicată in- 
vățămîntului politico-ideo
logic a însoțit prezentarea 
generală, teoretică, de prin
cipiu cu aplicații practice 
la întreprinderea de hîrtie 
din oraș. în același sens se 
desfășoară și o serie de 
cursuri ale, universității 
cultural-șliințifice sau dez
baterile din întreprinderi 
pe teme economice sau de 
producție.

Faptul că la Bușteni se 
derulează un număr așa de 
important de manifestări 
cu participarea unor invi
tați de prestigiu nu a dus 
la inhibarea sau neglijarea 
capacităților creatoare și 
artistice locale. în jurul in
stituțiilor culturale : cen
trul de cultură și creație 
„Cintarea României", bi
blioteca, casa memorială 
„Cezar Petrescu", în între
prinderi, instituții și școli 
se desfășoară o vie și per
manentă viață cultural-e- 
ducativă. în jurul cen
trului de cultură și crea
ție „Cintarea României" 
s-au concentrat princi
palele acțiuni culturale și 
de spectacol. Cum observa 
tovarășul Constantin Bejgu, 
președintele Comitetului o- 
rășenesc de cultură și edu

cație socialistă, aici lși dau 
întilnire, intr-o conlucrare 
rodnică, variate activități 
culturale cu un pronunțat 
caracter educativ. Cenaclul 
literar „Cezar Petrescu”, 
formația de teatru, taraful, 
grupele de dansatori popu
lari, soliști vocali și instru
mentiști sînt prezenți în 
viața orașului, in numeroa
se spectacole în localitate 
sau în împrejurimi. Pe lin
gă zestrea materială proprie 
sint folosite intens o serie 
de dotări ale întreprinderii 
de turism, care sprijină și 
prin alte mijloace viața 
culturală, educativă și spor
tivă.

Se face simțită însă, mai 
ales, participarea întreprin
derilor și instituțiilor cu 
forțe proprii la susținerea 
stagiunilor culturale. La în
treprinderea de hîrtie îsi 
desfășoară activitatea per
manentă un montaj literar- 
artistic, grup vocal-instru- 
mental, brigada artistică șl 
mai ales fanfara, multiplă 
laureată a Festivalului na
țional „Cintarea României". 
Corul cadrelor didactice, si 
el laureat, deși are un mo
ment de căutări, e o pre
zență de prestigiu pe sce
ne, ca și formația de man
doline a casei de copii .,9 
Mai", formațiile corale 
mixte ale școlilor nr. 3 și 3, 
grupurile vocal-instrumen- 
tale ale unor unități hote
liere prezente și pe scenele 
orașului. Un Ioc distinct re
vine cercurilor tehnico-a- 
plicatlve, cercului de sti
mulare a creativității știin
țifice și mai ales bibliote
cii orășenești, implicată în 
temeinica acțiune de pro
pagare a cărții și valorilor 
ei. Numeroși animatori pa
sionați, ca Dan Papij, Petre 
Milu, Dan Părpăuță, Mir
cea Bogdan, precum și 
scriitorii Marta Bărbulescu 
și Simion Bărbulescu men
țin vigoarea și ținuta ele
vată a unei vieți spirituale 
care știe să folosească deo
potrivă potențialul creator 
și artistic local, concomitent 
cu viguroasa participare a 
unor personalități sau in
stituții profesioniste din în
treaga țară. Din această 
conlucrare rezultă o viață 
culturală și educativă dina
mică, realizată la nivelul 
superior al exigențelor ac
tuale.

E. VASILESCU

Imagine din centrul municipiului Reșița Foto : E. Dichiseanu

cinema
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GLORtA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• în fiecare zi mi-e dor de tine : 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19 
© Să-ți vorbesc despre mine: ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Niște băieți grozavi : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19
• Flăcări pe comori: DOINA (16 35 38) 
— 17; 19
• Rezervă la start : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Acțiunea „Autobuzul** : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Omul de pe bulevardul Capuct- 
nilor : AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;

13,30; 15,45; 18: 20, la grădină — 21, 
ÎFLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
• Clștigătorul nr. 7 — 9; 11; 13,15, 
Toată lumea cintă, ride și dansează 
— 15,30; 17,45; 20 ; TIMPURI NOI 
(15 61 10)
• Șatra: MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Cineva în fața ușii : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Misiune specială : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Lovitură fulgerătoare : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 13,45;
18; 20
• Călărețul cu eșarfa albă : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Legenda lui On Dai : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program de vacanță : PACEA 
(71 30 85) — 9; 11; 13

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, Ia ,,Ex- 
poflora“ din parcul Herăstrău) : 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 14; H8
• Teatrul satlric-muzical „C. Tftna- 
se“ (1-5 56 78, grădina Boema) : O 
seară Ia Boema — 19.30
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** (13 13 00) : Cintă, cioclrlie 
— <18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la sala Teatrului Mic) : Sonata 
Kreutzer — 18,30

■ ■■■■■■■■■■■■
în prima parte a anchetei, publicată în „Scînteia" nr. 14 261, ne-am 

referit la problemele calității și promptitudinii serviciilor oferite de uni
tățile cooperați?! meșteșugărești din mediul urban, localizînd investiga
țiile la cooperativa „Constructorul" din Alexandria, Revenim astăzi asu
pra acestei teme, ocupindu-ne de această dată de activitatea de întreținere 
și reparare a bunurilor de folosință Îndelungată din dotarea popu
lației rurale.

Aducem în discuție această pro
blemă deoarece in județul Teleor
man, ca de altfel in toate județele 
țării, ultimii 20 de ani au fost mar- 
cati de creșterea fără precedent a 
gradului de dotare a populației — 
atit de la orașe, cit și de la sate <— 
cu bunuri de folosință îndelungată : 
televizoare, frigidere, aparate de ra
dio, aspiratoare, mașini de spălat, 
mașini de cusut, mobilă, autoturisme 
j.a. Pe măsura dezvoltării industriei 
producătoare de asemenea bunuri, 
pe măsura creșterii puterii de cum
părare a oamenilor, a sporit și vo
lumul vinzărilor. în acest context 
este de relevat că anul trecut, bună
oară. numai magazinele sătești din 
județ au vindut populației rurale 
circa 900 televizoare, 4 700 aparate de 
radio, 250 frigidere, 1 400 mașini de 
spălat rufe, 600 aspiratoare, 1 500 bi
ciclete, mobilă de peste 25 milioane 
lei. Practic, nu e sat în care să nu 
fi pătruns aparatura casnică și elec
tronică modernă. Este un semn de 
civilizație, de progres și prosperitate, 
trăsături caracteristice vieții teleor
mănenilor, ca de altfel a tuturor ce
tățenilor țării.

Concomitent cu sporirea gradului 
de dotare a populației cu asemenea 
bunuri de folosință îndelungată, a 
crescut și s-a diversificat rețeaua 
atelierelor de întreținere și renarare 
a lor. Esențiale sint insă două as
pecte : cum funcționează respecti
vele ateliere și, mai ales, care este 
calitatea și cit de prompte sînt ser
viciile oferite de ele 7

0 simplă omisiune ?

cialitate și dispun de piese de schimb. 
Un singur, lucru a fost omis atunci 
cind s-a luat decizia organizării aces
tor reprezentanțe : promptitudinea 
servirii. Dacă pentru locuitorii din 
orașele In care funcționează aceste 
ateliere deplasarea cetățenilor cu a- 
paratele la reparat nu este o pro
blemă dificilă (in multe cazuri în
șiși meseriașii unităților se depla-

de bunuri de folosință îndelungată 
refuză să dea împuternicire atelie
relor cooperației pentru întreținerea 
produselor respective în perioada de 
garanție, deși cu ani în urmă accep
taseră acest lucru, monopolizind pur 
și simplu această activitate in cadrul 
reprezentanțelor proprii din orașul re
ședință de județ și din cele citeva 
localități urbane.

în perioada de post-garanție ? Bene
ficiază sătenii de o servire mai 
bună, mai promptă 7 în principiu — 
da, pentru că, in perioada de post- 
garanție, posesorii aparatelor defecte 
nu mai sînt obligați să meargă la 
reprezentanțele-service, cl se pot 
duce la orice atelier doresc. In 
practică insă...

Datorită preocupării întreprinderi
lor producătoare pentru ridicarea ca
lității, a fiabilității in exploatare, 
cele mai multe bunuri de folosință 
casnică funcționează perioade Înde
lungate fără să se defecteze. Totuși, 
unele se mai și strică. Tocmai pen
tru a preveni defecțiunile din pri
mele luni de la cumpărare, cind 
există posibilitatea ca unele compo
nente ale produsului să nu dea 
randamentul scontat, îndeosebi da
torită unor vicii ascunse, întreprin
derile producătoare asigură întreți
nerea gratuită a aparaturilor respec
tive în perioada de garanție. Mai 
mult, pentru a cunoaște direct de la 
sursă care sint principalele defec
țiuni ce apar in funcționarea pro
duselor și, în consecință, pentru a 
putea interveni operativ In procesul 
de fabricație, astfel incit să se eli
mine pe viitor cauzele defecțiunilor, 
cele mai multe întreprinderi produ
cătoare de bunuri casnice și-au asu
mat sarcina de a organiza ele ate
liere de reparații. Așa stau lucru
rile și fn Teleorman, unde în mu- 
nicipiul-reședință de județ și in citeva 
din orașele sale funcționează ca re- 
prezentanțe-service (de întreținere și 
reparare a produselor in perioada de 
garanție) unități aparținind direct 
de „Dacia" — Pitești, „Electronica" 
— București, „Tehnoton" — Iași, fri
gidere — Găești, mașini de spălat — 
Cugir. Apariția lor în județul Te
leorman a fost bine venită, intrucît 
meseriașii reprezentanțelor-servi- 
ce au o calificare înaltă, iar atelie
rele sint dotate cu aparatură de spe-

Calitate și promptitudine în unitățile 
prestatoare de servicii

ANCHETA „SCÎNTEII" ÎN JUDEȚUL TELEORMAN

sează la domiciliul cllenților), în 
schimb pentru locuitorii din mediul 
rural deplasarea este anevoioasă. Iar 
meseriașii nu sint dotați cu mijloace 
de transport pentru a se deplasa in 
interiorul județului.

— Reprezentanțele-service din me
diul urban fiind mai puțin accesibile 
pentru săteni, era de preferat ca, în 
comune, întreținerea bunurilor de 
folosință îndelungată în perioada de 
garanție să se asigure de atelierele 
cooperației, care sint mai nume
roase și amplasate mai aproape de 
locuințele cetățenilor — ne spune 
Viorel Pău’eanu, vicepreședinte al 
UJECOOP Teleorman.

— Si nu se procedează așa 7
— Nu. întreprinderile producătoare

Ce s-ar mal putea adăuga în le
gătură cu această măsură arbitrară ? 
Doar precizarea că la fel se proce
dează și în alte județe din țară, su
tele de mii de cumpărători de la 
sate fiind nevoiți să care in perioada 
de garanție bunurile cumpărate pină 
la reprezentantele-service din capi
talele de județ sau din acele orașe 
unde funcționează asemenea ateliere. 
Mai poate fi vorba de o servire 
promptă in aceste condiții 1

„Avatarurile frigiderului 
defect"

Ce se lntlmplă cind bunurile de 
folosință îndelungată se defectează

...Ne aflăm în comuna Smîrdioasa. 
Săteanul Vasile Stănescu tocmai ve
nise cu pick-up-ul la atelierul coo
perației.

— E bine că avem în comună un 
atelier de reparat pick-up-uri, ne spu
ne dinsul, dar cind a fost să repar fri
giderul a trebuit să-1 car pină la 
gară, să-1 duc cu trenul pină la 
Alexandria, de la gară să-1 duc la 
atelierul meșteșugarilor... Și după o 
săptămină, cind frigiderul a fost 
gata, a trebuit să fac calea întoarsă. 
Alt timp pierdut, alți bani cheltuiți...

...Desigur, ar fi ineficient ca în fie
care comună să se organizeze ate
liere distincte pentru reparații (fie 
în garanție, fie în post-garanție): un

atelier pentru televizoare, un altul 
pentru frigidere, un altul pentru as
piratoare, un altul pentru pick-up-uri 
ș.a.m.d. Meseriașii nu ar avea cu ce 
să-și acopere normele de lucru, nu
mărul aparatelor de întreținut 
nefiind atit de mare. De altfel, nici 
chiar in toate localitățile urbane nu 
se justifică funcționarea atelierelor 
strict specializate. în asemenea ca
zuri soluția este să se organizeze 
ateliere complexe, care să asigure o 
gamă mai largă de reparații, pentru 
mai multe categorii de bunuri de 
folosință îndelungată.

Policalificarea meseriașilor 
— o problemă încă 

nesoluționată
— Ați putea repara și alte bunuri 

din dotarea populației, in afara apa
ratelor de radio, a pick-up-urilor și a 
televizoarelor pentru care v-ați spe
cializat 7 — l-am întrebat pe Marian 
Potîng, meseriașul atelierului din 
comuna Smîrdioasa.

— Ar fi nu numai in interesul 
sătenilor, care ar scăpa de deplasă
rile obositoare la oraș, dar ar fi și 
in interesul meu, pentru că aș avea 
cu ce să-mi completez timpul de 
lucru. Acum vin oamenii și mă în
treabă dacă nu repar și biciclete, și 
frigidere, și alte bunuri, dar neavînd 
calificarea necesară ii refuz, trimi- 
țindu-i la oraș.

— Și de ce nu vă policalificați ?
— Pentru că nu am unde. Coope

rația locală n-a organizat incă ase
menea cursuri de policalificare.

...Am mers și in alte comune tele- 
ormănene — Bragadiru și Conțești, 
Și aici aceleași deficiențe in orga
nizarea și funcționarea atelierelor de 
întreținere a bunurilor de folosință 
îndelungată : săteni purtați pe dru
muri, meseriași care nu-și fac nor

mele de lucru. De altfel, la Conțești, 
din lipsă de eficiență, atelierul s-a 
și desființat de citeva luni. Din da
tele UJECOOP Teleorman aveam să 
aflăm că, la nivel de județ, în fie
care an se închid un număr de ate
liere, meseriașii neavînd de lucru, 
în schimb apar altele, in alte comu
ne, care funcționează o perioadă de 
timp, după care iar se desființează. 
Practic, doar o treime din comunele 
teleormănene dispun de ateliere per
manente, in care meseriașii au mai 
mult de lucru.

— Chiar și în condițiile sistemati
zării, ale concentrării localităților 
rurale n-ar fi posibilă din punctul 
de vedere al eficienței organizarea 
unor ateliere strict specializate, so
luția fiind tot policalificarea mese
riașilor — apreciază Ion Zamfir, 
președintele cooperativei din comu
na Bragadiru.

Dacă UJECOOP Teleorman amină 
nejustificat organizarea cursurilor 
de policalificare, astfel Incit me
seriașii să poată repara întreaga 
gamă de bunuri de folosință înde
lungată din dotarea populației, de ce 
nu intervine CENTROCOOP-ul pen
tru a face ordine ? Mai ales că fap
tele constatate în Teleorman nu sint 
de ieri, de azi, ele dăinuie de mai 
mult timp, puțind fi intîlnite, din 
păcate, și în alte județe ale țării, 
în organizarea activității de pregă
tire și perfecționare a meseriașilor, 
cooperația ar trebui să țină cont do 
condițiile specifice de lucru din me
diul rural, de cerințele sistemati
zării teritoriului și localităților, ast
fel incit și la sate să se poată asi
gura cetățenilor servicii prompte și 
de calitate. încercările făcute pînă 
acum pe linia policalificării mese
riașilor de la sate (in anumite do
menii) nu pot fi apreciate decît ca 
un început prea timid.

Mihai IONESCU
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ELOCVENTA ILUSTRARE A POLITICII consacrate aniversării
primelor șantiere naționale ale tineretului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

PROFUNO UMANISTE A PARTIOULUI a fost aniversată în 
organizațiilor U.T.C. _ 
de ani de la consti- 
șantiere naționale 

moment cu adînci

UE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII POPORULUI
Azi, despre

Majorarea retribuțiilor personalului tehnic,
economic, de altă specialitate

si administrativ>
în toate ramurile și domeniile de 

activitate unde se aplică de la 1 
august majorările de retribuții — 
industriile minieră, petrolieră, e- 
nergie electrică, în metalurgie, 
construcții de mașini, electrotehni
că, chimie și petrochimie, industria 
lemnului și materialelor de con
strucții, industria ușoară, activita
tea de foraj, geologie, de cer-

economic,

cetare științifică, dezvoltare teh
nologică, proiectare și informatică 
— personalul tehnic.
de altă specialitate și administra
tiv (T.E.S.A.), retribuit pe clase de 
retribuire, cu retribuții tarifare lu
nare de pină la 2 000 lei, va bene
ficia de următoarele creșteri de 
venituri :

— in lei —

Clasa 
de retribuire

Retribuția tarifară

înainte 
de majorare

după 
majorare *)

1 1 500 2 000
2 1 525 2 025
3 1 560 2 050
4 1 600 2 080
5 1 650 2 110
6 1 700 2 140
7 1 755 2 170
8 1810 2 210
9 1 865 2 255

10 1 920 2 305
11 1 980 2 365

*) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești 
acordate conform Decretelor Consiliului de Stat nr. 46/1982 și nr. 240/1982.

Mentionăm că - și pentru perso
nalul T.E.S.A., care beneficiază de 
la 1 august de majorarea retribu
ției tarifare, sînt valabile preciză
rile făcute de Ministerul Muncii 
în ziarul nostru de duminică, 31 
iulie, privind majorarea părții va
riabile a retribuției, păstrarea 
drepturilor de alocație de stat pen-

tru copii, nemodificarea chiriilor, 
majorarea plafoanelor de venituri 
ale părinților în funcție de care se 
atribuie bursele elevilor și studen
ților, menținera neschimbată în 
perioada 1 august 1988 — 31 august 
1989 a contribuției lunare pentru 
copiii din creșe și grădinițe etc.

Angajare 
muncitoreastă

Pentru oamenii muncii din între
prinderea noastră, majorarea retri
buțiilor și a pensiilor a constituit 
încă o mărturie grăitoare a depli
nei concordanțe între cuvînt și fap
tă în politica partidului și statului 
nostru privind ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului, o dovadă de 
netăgăduit a înaltului său uma
nism. Iată de ce folosesc și eu 
acest prilej pentru a subliniaacest prilej pentru a sublinia că 
întreg colectivul întreprinderii de 
prelucrare a lemnului Botoșani este 
profund recunoscător partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
a cărui inițiativă au fost elaborate 
măsurile de majorare a retribuții
lor și pensiilor. Stimulați de 
măsurile luate de partid in bene
ficiul calității vieții noastre, răs
pundem grijii 
dului printr-o mobilizare deosebi
tă pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, in primul rind a producției 
destinate exportului. Comparativ cu 
anul trecut, asigurăm, pe bază de 
contracte ferme, o producție de ex
port cu peste 70 la sută mai mare, 
astfel că am reușit să ne onorăm 
exemplar sarcinile de plan pe cele 
7 luni ce au trecut din acest an. 
în luna iulie am lansat în fabrica
ție un nou program pentru export 
pe devize convertibile, constînd in 
noi produse de mobilier artistic. 
Numai acest program va avea o 
contribuție la producția noastră de 
export în valoare de peste 18 mi
lioane lei.

întreg colectivul întreprinderii 
muncește mai bine pentru ca în 
acest an să realizăm indicatorii de 
plan în cele mai bune condiții, po
trivit sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului.

Gheorqhe ROBU
maistru principal, întreprinderea 
de prelucrare a lemnului Botoșani

conducerii parti

Munca fiecăruia—izvorul vieții mereu mai bune a tuturor
— Bunăstarea omului 

constituie în țara noastră 
axul întregii politici a 
partidului și statului — 
ține să sublinieze și dul
gherul Constantin Mititelu.' cuințe, pe măsura cerințe- 
Decretul privind aplicarea 
majorării retribuțiilor con
stituie o parte integrantă a 
acestei politici. Semnificația 
acestei măsuri devine și mai 
evidentă dacă avem în ve
dere faptul că în unele 
țări, chiar puternic indus
trializate, șomajul consti
tuie o uriașă povară pentru 
viața oamenilor, venituri
le celor ce muncesc scad, 
ca urmare a inflației, a 
creșterii tarifelor și prețu
rilor, iar locuința constituie 
o grea problemă pentru fa
miliile 
bine, în 
partidul 
retribuțiile 
muncitor, pensiile, asigură 
zilnic punerea la dispoziția 
oamenilor muncii a unor 
apartamente elegante, con
fortabile, în blocuri mo
derne, frumoase. în 
23 de ani care 
trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, 
România au fost practic 
construite din nou nume
roase orașe. Cred că puține 
țări din lume se pot mîndri 
cu un asemenea „front de 
lucru" pentru constructori. 
Am citit cu mîndrie în pre
să cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la ședința din 23 iulie a 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. 
care iubitul nostru condu
cător schițează în cuvinte 
înflăcărate portretul țării 
de mîine : „Avem un vast 
program ca, in perioada 
următoarelor două cincina
le, să punem o bază traini
că transformării radicale a 
vieții satelor și creării con
dițiilor de muncă, de învă-

In cele din urmă, a tre
buit să acceptăm condiția 
pusă de tovarășa Elena 
Năstăsie, șeful biroului per- 
sonal-învățămînt al între
prinderii antrepriză de con- 
strucții-montaj Olt, pentru 
a vizita un sector al uni
tății : „Pe oameni îi puteți 
prinde numai între orele 
12—13, în pauza de prînz. 
Altcînd nu au timp, căci 
s-ar perturba conveierul, 
iar asta s-ar simți la capă
tul final". Conveierul ? 
„Da", confirmă interlocu
toarea și ne argumentează 
scurt oportunitatea acestui 
cuvînt : de pe acest con- 
veier ies zilnic în județul 
Olt circa 10 apartamente. 
In prima jumătate a aces
tui cincinal au fost preda
te „Ia cheie" în jur de 4 000 
apartamente. La Slatina, 
la Balș, la Caracal, Ia Co
rabia, la Scornjcești, la 
Drăgășani, la...

Pornim deci spre unul 
din capetele „conveierului 
de case", cel inițial : 
secția de panouri mari pre
fabricate. Muncă de mare 
răspundere, pentru că dacă 
ceva aici nu se execută 
cum trebuie, nici o mistrie 
nu o mai poate îndrepta. 
Vîrsta medie a celor 330 
de oameni, din acest sector, 
în jur de 24 de 
tineri.

— Dar maturi 
tele lor — ține 
subinginerul Marin Bobeș, 
șeful secției, care își argu
mentează afirmația: în pri
ma jumătate a actualului 
cincinal, ei au depășit pla
nul cu aproape 100 000 
metri cubi de prefabricate 
din beton ; pe primul se
mestru al acestui an, pla
nul la producția fizică a 
fost depășit cu 23 la sută, 
iar cheltuielile planificate 
au fost reduse suplimentar.

ani. Deci,

prin fap- 
sâ adauge

adică peste cele planificate, 
cu cinci lei la mia de lei. 
Scurta prezentare a „cărții 
de vizită" este întreruptă 
însă de semnalul pauzei de 
prînz. Și iată-i pe cei 
plămădesc „la sol" 
rurile 
mente, 
boanele 
așteptînd în fața cișmelei 
spre a-și . răcori trupurile. 
Intrăm în vorbă cu cițiva :

— De ce nu putem sta de 
vorbă in timpul lucrului ? 
Simplu : pentru că ar 
lucrul. Iar lucrul nostru 
seamnă viitoare case 
om. In afară de asta, 
seamnă cîștigul nostru, 
majorarea retribuției per
sonalului muncitor de care 
mulți dintre noi benefi
ciem de la 1 august toc
mai pe lucrul bun și de 
calitate al fiecăruia se ba
zează. Toți ne bucurăm de 
majorarea veniturilor pro
prii, toți trebuie să ne fa
cem datoria — 
de la întrebare 
Popa, betonist.

— Se spune 
de constructor 
preț în țara 
e, dar de 
bucură orice muncă în fo
losul societății. Munca a- 
ceasta ne face pe toți uniți. 
Toți ne facem datoria, 
toți beneficiem de crește
rea bunăstării. De cîștigat, 
noi constructorii cîștigăm 
bine, datorită muncii în a- 
cord global. Dar noile creș
teri ale veniturilor, ca ur
mare a majorării retribu
țiilor, constituie o puterni
că expresie a grijii perma
nente a partidului, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
pentru bunăstarea întregu
lui popor. Cum putem răs
punde acestei griji ? Făcîn- 
du-ne datoria in mod 
exemplar — intervine 
Gheorghe Barbu, betonist.

ce 
contu- 

viițoarelor aparta- 
ștergîndu-și bro- 

de pe frunte și

țămint, de sănătate, de via
ță, în general, mult apro
piate de condițiile celor 
care ' ' ' . ~
Deci țara așteaptă noi lo-

locuiesc în orașe".

(Urmare din pag. I)
fiecare, în succesiunea lor, 
Înscriu pași impresionanți 
înainte în construcția auto- 
camioanelor-gigant, în mo
dernizarea lor neîncetată. 
Țara întreagă le-a urmărit 
evoluînd pe marele șantier 
al Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, loc unde au 
absolvit rigurosul examen 
de calitate ; drumul lor, 
astăzi, se îndreaptă către 
mari șantiere de construcții 
atit. din țară, cît și din 
străinătate.

Pătrundem în secțiile de 
producție ale uzinei, vor
bim cu oamenii. Ne intere
sează gîndurile, preocupă
rile lor, inițiativele lor. 
O surpriză în secția punți 
motoare : reîntîlnim un 
vechi cunoscut, maistrul 
Udo Maurer, supranumit 
omul cu mîini de aur. cel 
care a realizat prima piesă 
la atobasculantele grele. 
Lucrează de peste treizeci 
de ani în întreprindere, 
mai exact de pe vremea 
cînd „schițele se făceau eu 
creta pe pardoseală" — 
cum mărturisește el. Cit a 
trecut de atunci ? Echiva
lentul timpului petrecut 
ni-1 arată maistrul prezen- 
tindu-ne secția în care lu
crează, in dotarea ei mo
dernă, de ultimă oră. re
prezentată prin centrele 
mecanice de prelucrare.

— O singură mașină din 
acestea valorează peste 14 
milioane lei — o avere de 
care avem grijă ca de ochii 
din cap, noi înșine per- 
fecțlonîndu-ne. însușindu- 
ne cu îndîrjire cele mai 
complexe cunoștințe tehni

sta 
în
de 
în-
Or,

ne răspun- 
Alexandru

că munca 
e la mare 

noastră. Așa 
mare preț se

ce și științifice pentru a 
le folosi cu maximum de 
randament — spune mais
trul.

Ni-i 
aflați la 
mandă. 
nerețea lor, dar, mai ales, 
impresionează capacitatea 
lor profesională dovedită 
constant prin lucru 
înaltă calitate.

Secretarul organizației de 
partid pe secție, maistrul 
Vasile Cotoarbă, ne prezin-

prezintă pe cei 
butoanele de co- 
Impresionează ti-

de

muncitorești. Ei 
aceste condiții, 
nostru sporește 

personalului

cei 
au

în

al P.C.R., în

lor confortului și civiliza
ției socialiste, noi așeză
minte de sănătate, de cul
tură, de învățămînt. Ce 
poate fi mai minunat pen
tru un constructor decit să 
răspundă cu fapta lui la 
împlinirea unui asemenea 
minunat program ?

— Majorarea retribuțiilor 
noastre ne obligă și pe 
noi, constructorii, să privim 
cu grijă în propria noastră 
„gospodărie" de făurari ai 
caselor, să căutăm căi pen
tru îmbunătățirea muncii 
noastre — adaugă beton is- 
tul Ion Codin. Iar după 
cum arată experiența, a- 
ceste căi există : betoanele 
pot fi folosite mai cu grijă, 
metalul de armat — mai 
economicos, orice fisură 
cit de mică in prefabricat 
poate fi înlăturată. Și, tot
odată, trebuie să învățăm, 
să învățăm tot timpul. 
Consider că acesta este răs
punsul cel mai bun pe 
care-1 putem da conducerii 
partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. 
de țară nouă, de 
nouă.

...Timpul se scurge 
de, deși gîndurile ce doresc 
a se exprima sînt nume
roase. Gînduri ce se întru
chipează în fapta concretă 
a fiecărui loc de muncă, 
pentru a se uni în avuția 
întregii țări. Aici, în secția 
de prefabricate, 
reia, după 
începînd 
4 100 din 
cincinal.

Mihai
GRîGOROȘClJȚA
corespondentul „Scînteii"

ctitor 
viață

repe-

munca se 
pauza de prînz, 

cu apartamentul 
județ in acest

nere pentru a ocupa locu
rile celor care pleacă să 
asigure service-ul. Ar tre
bui să fie liniștit în aceas
tă privință, își spune el 
singur. „Dar parcă poți să 
scapi de emoții ?“ — ex
clamă interlocutorul nos
tru.

— De aici decurge marea 
răspundere pentru lucrul 
bine făcut, pentru lucru de 
calitate ireproșabilă, de la 
pregătirea oamenilor — ne 
explică și inginerul loan

în aceste zile 
cadrul tuturor 
împlinirea a 40 
tuirea primelor 
ale tineretului,
rezonante în munca și viața milioa
nelor de tineri ai patriei, vie și e- 
moționantă expresie a prețuirii de 
care se bucură din partea partidului, 
a întregului nostru pooor. munca 
tinerilor în salopetă albastră cu ecu
son de brigadier. Evenimentul a fost 
marcat la nivelul organizațiilor 
U.T.C., șantierelor tineretului, jude
țelor, precum și pe plan național, 
prin ample acțiuni de muncă și po- 
litico-ideologice.

în toate organizațiile U.T.C. din 
industrie, construcții, transporturi, 
cercetare și proiectare, sfera servi
ciilor și în șantierele naționale ale 
tineretului au fost organizate acțiuni 
de muncă pentru îndeplinirea si de
pășirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor proprii asumate. In 
cinstea momentului 
„Zilei brigadierilor", 
retului și-au depășit planul 
pe primele 7 luni ale anului.

De asemenea, a avut loc 
derea șantierului național al _____
tului la Canalul magistral Șiret — 
Bărăgan, județul Vrancea.

La sate, alături, de ceilalți lucră
tori ai ogoarelor, tinerii — mecani
zatori, cooperatori, elevi și studenți 
— au participat la efectuarea la timp 
și în, condiții de bună calitate a tu
turor lucrărilor campaniei agricole 
de vară.

La nivelul organizațiilor U.T.C., 
în cadrul șantierelor tineretului, al 
caselor de cultură, ale științei și teh
nicii pentru tineret, precum și in 
cluburile tineretului au fost organi
zate acțiuni politico-educative con
sacrate acestui moment important 
în istoria muncii pentru țară, care 
au reliefat dragostea nețărmurită pe 
care tinerii 
prinsul 
Nicolae 
plin al 
profund 
voluționară a partidului și 
nostru.

In toate, județele și șantierele na
ționale ale tineretului, precum și la 
nivelul Ministerului Apărării Națio
nale și Ministerului de Interne au 
fost organizate adunări festive de 
bilanț, urmate de spectacole artisti
ce susținute de formații ale tinere
tului. ce au evidențiat 
și competenta cu care 
tinăra generație a patriei se impli
că activ și responsabil in înfăptuirea 
sarcinilor de plan pe acest an. a 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea și Conferința Națională 
ale P.C.R., a orientărilor și indica-

țiilor secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru a intimpina. 
gioase succese, cea 
versare a revoluției 
cială și națională, 
antiimperialistă din

cu noi și presti- 
de-a 44-a ani- 

de eliberare so- 
antifascistă și 
patria noastră.

Am plăcerea să vă adresez mulțumirile mele pentru felicitările amabile 
și cordiale pe care mi le-ați transmis cu ocazia 
Iulie.

Vă. urez multă sănătate și fericire personală, 
ten, progres și prosperitate.

aniversării Revoluției din

iar poporului român prie-

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Din țările socialiste
ÎNSEMNELE NOULUI

IN „MARELE ORAȘ DESCHIS"
i asumate, 
aniversar și a 

șantierele tine- 
valoric

deschi- 
tinere-

de pe întreg cu- 
patriei o poartă tovarășului 
Ceaușescu. atașamentul de- 
tinerei generații la politica 
științifică și consecvent Te

statului

maturitatea 
brigadierii,

Încheierea lucrărilor 

Forumului național 
al pionierilor

Vineri. 5 august, s-au încheiat la 
Cîmpina lucrările celui de-al XV-lea 
Forum național al pionierilor.

în lumina indicațiilor si orientări
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, forumul națio
nal al pionierilor a analizat rezulta
tele obținute în anul șcclar trecut și 
a stabilit direcțiile de acțiune în ve
derea perfecționării întregii activi
tăți de educare și formare a tuturor 
copiilor patriei în spirit comunist, 
patriotic, revoluționar.

Participanții au reafirmat senti
mentele de dragoste fierbinte și 
profundă recunoștință față de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. față de to
varășa Elena Ceaușescu, pentru a- 
tenția și grija părintească ce o acor
dă tinerei generații, pentru condiții
le minunate de viață și învățătură 
de care beneficiază toți copiii patriei.

în timpul lucrărilor a fost realizat 
un fructuos schimb 
între reprezentanții 
întreaga țară privind 
dalitățile folosite în 
nierească.

Forumul a ales pionierii membri 
ai Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor și ai comisiei de cen
zori, pionierii locțiitori ai președin
telui C.N.O.P. și a desemnat pio
nierii membri ai Comisiei Organiza
ției Șoimii Patriei.

de experiență 
pionierilor din 
formele și mo- 
activitatea pio-

...Șoseaua-bulevard ce leagă ae
roportul internațional de Beijing e 
străjuită de platani și arbori din 
alte specii, cu coroanele fasonate 
cu măiestrie. Verdele lor e rupt 
de florile tufelor de leandru. In
trăm în oraș la ceasul ieșirii oa* 
menilor de la lucru. Mașina înain
tează greu, mai ales la intersec
ții. Fiindcă peste noi se prăvă
lește o adevărată mare umană pe
destră sau pe biciclete. Se spune 
că în Beijing circulă zilnic aproape 
2 milioane de bicicliști.

Poposim la hotelul Yanjing. în 
centru. învingem oboseaia unei 
călătorii de aproape 16 ore de 
zbor, tentați de o plimbare la pas, 
măcar preț de un ceas. Purpura a- 
murgului și culorile aranjamente
lor florale din scuaruri, ale arbuș
tilor ornamentali transformă într-o 
pictură fascinantă peisajul citadin. 
Arhitectura construcțiilor vechi, 
unele cu virstă multiseculară, se 
îmbină într-o armonie perfectă cu 
zidiri 
lume 
etaje, 
urmă 
risit", ________ ..._ ,__________

...Dimineață. înainte de ora 6 ne 
trezesc puternice sunete guturale 
care vin din stradă. Sute de oa
meni de toate vîrstele și profesiile 
fac gimnastică tradițională. Sună te
lefonul. „Bună dimineața ! Sînt Dan, 
ghidul și translatorul dumneavoas
tră. Vă aștept la recepție la ora opt". 
Coborîm oarecum contrariați. Cine 
e Dan? Ne întîmpină un tînăr chi
nez înalt, simpatic. „Mă numesc 
Chen Jin, redactor da limba ro
mână la agenția China Nouă. Dan 
e prenumele românesc primit în 
prima zi de facultate. Mergem la 
Universitatea de limbi străine". 
Aici, surpriză: sîntem invitați la 
sărbătorirea a 30 de ani de la în
ființarea secției de limba și litera
tura română. Universitatea, una 
din cele mai mari instituții de în
vățămînt superior, are 28 de facul
tăți (secții) cu peste 3 000 de stu
denți. Tot aici învață chineza 250 
de studenți străini. La festivitate 
sint prezenți cei peste 100 de ab
solvenți ai cursului de limba româ
nă. precum și membri ai ambasa
dei române Ia Beijing. Numeroși 
invitați. în alocuțiunea sa, deca
nul. prof. dr. Yang Shunxi, subli
niază că nici un student nu a a- 
bahdonat studiile. Fiindcă toți ah 
fost captivați de limba și literatu
ra României prietene. „Am fost 
permanent sprijiniți de guvernul 
român prin cadre didactice de la 
universitățile din București, Cluj, 
Iași și Timișoara, de la licee din 
București și Sinaia, care, prin ro
tație, au predat cursuri la noi. tn 
cadrul secției avem activitate de 
cercetare, am elaborat cu multă 
muncă un dicționar explicativ cu 
60 mii de cuvinte, am tradus poe
zie, nuvele, romane, filme, tn afa
ră de specialitate, studenții învață 
geografia, istoria, civilizația româ
nilor. Și, ca să ne simțim ca in
tr-o familie, fiecare student pri
mește un prenume românesc. Ab
solvenții lucrează in instituții cen
trale și ministere, în presă și în 
România. Au funcții de răspunde
re, participind direct și activ la în
tărirea continuă a prieteniei chino- 
române".

In numele absolvenților vorbește 
Li Jiayu, adjunctul secției româ
ne de la Radio Beijing. Cunoaște 
perfect limba, pînă la nuanțe. Gîn- 
dește și scrie poeme în limba ro
mână. „Am avut șansa să învă
țăm dulcea limbă a lui Neculce, 
Eminescu, Blaga, Creangă, Sado- 
veanu. tntorcîndu-ne în istorie, ne 
aducem aminte că, in urmă cu pes
te 300 de ani, Milescu Spătarul a 
fost primul român care a pus pi
ciorul în China. Atunci s-a născut 
un izvor, un firicel de apă crista-

moderne, cu jocuri de vo- 
și înălțimi între 4 și 25 de 
Trotuarele, neîncăpătoare în 
cu două ore, s-au mai „ae- 
devenind loc de promenadă.

ultimă oră pentru extin
derea controlului nedes- 
tructiv și a încercărilor de 
tensometrie, în vederea 
optimizării tehnologiilor. 
Scopul ? Asigurarea unei 
calități cît mai înalte a 
produselor uzinei.

Ultimele noastre cunoș
tințe — sudorii întreprin
derii. Partenerii externi îi 
cunosc foarte bine, le apre
ciază în cel mai înalt grad 
activitatea. Nu de puține 
ori, sudorii le-au demon-

MĂSURA RĂSPUNDERII
tă pe cel mai tînăr comu
nist din secție, muncitorul 
Iosif Popa, care tocmai de
finitivase un nou program 
pentru mașină. Acesta ne 
explică, plin de însufleți
re, programul, descriindu- 
ne in amănunțime perfor
manțele tehnice ale mași
nii cu care lucrează.

în atelierul montaj auto
basculante grele, subingi- 
nerul Traian Mușa, cel 
care răspunde de activita
tea de aici, mărturisește 
că are, întrucîtva. emoții : 
oamenii săi cei mai buni 
vor insoți autobasculantele 
din lotul de export pentru 
Australia, pentru asigura
rea service-ului la benefi
ciar. Desigur, încă de la 
debitarea primei piese pen
tru autobasculantele grele, 
întregul colectiv s-a pre
ocupat de pregătirea te
meinică a altor cadre ti-

Avram, de față la discuția 
noastră.

Inginerul loan Avram lu
crează la laborator. Refe- 
rindu-se Ia locul lui de 
muncă, ține să precizeze 
că. de fapt, laboratorul, in 
urmă cu două decenii, era 
foarte modest, deținea un 
inventar sumar, cu posibi
lități reduse de determina
re științifică. Astăzi, el este 
alcătuit din șapte compar
timente profilate distinct, 
pe specialități, utilate ul
tramodern, cu rol de avan
gardă in procesul de pro
ducție al uzinei. Se remar
că. indeosebi. studiile în
treprinse recent privind 
tratamentele termice pen
tru oteluri aliate, cele re
feritoare la folosirea me
diului sintetic de călire ; 
tratamentele termice la 
aluminiu, de exemplu, sînt 
întregite cu preocupări de

strat acestora, prin probe
le de sudură impecabile, 
măiestria lor. Era și firesc 
ca activitatea acestui com
partiment să fie în prim 
planul preocupării tuturor 
— procentul la operația de 
sudură în procesul de pro
ducție ajunge, uneori, la 90 
la sută. Este semnificativ 
faptul că numai pentru 
confirmarea calității sudu
rii sint generalizate trei 
modalități de control : ul
trasonic, magnetic și cu ra
diații penetrante. Riscul 
erorii este nul !

E deja dună-amiază. în
cep cursurile la „politeh
nica uzinei" — cum nu
mesc muncitorii și specia
liștii de la Mîrșa comple
xul program de continuă 
îmbogățire a cunoștințelor 
lor tehnice și științifice. 
Peste 3 500 de oameni ai 
muncii vor absolvi în acest

an diverse cursuri de per
fecționare profesională și 
de policalificare ; pentru 
specialiștii uzinei au fost 
organizate. în plus, nece- 

.sarele cursuri de comerț 
exterior și marketing.

— Fără această infuzie 
de nou — este de părere 
Cornel Roman, secretarul 
comitetului de partid — nu 
s-ar putea vorbi la noi, la 
distanță de numai cîțiva 
ani, iar uneori doar de cî- 
teva luni, despre utilaje 
din „generația bătrînă" și 
utilaje din „generația tî- 
nâră". Buldozerul pe șeni
le, de anul trecut, de 550 
CP reprezintă „generația 
veche" ; cea tînără se re
comandă prin buldozerul 
de 557 CP — utilaj mai 
ușor cu 8 tone decît cel 
vechi, cu o creștere sub
stanțială a puterii și în fia- 
bilizarea unor subansam
bluri directoare ; „suta bă
trînă", cum am început 
să-i spunem autobasculan
tei de 100 tone, a promo
vat, la rindul ei, ca auto
basculantă de 110 tone die- 
sel-electrlcă. o creație de 
virf in construcția noastră 
de mașini.

Da. distanța de calitate, 
de modernitate și eficiență 
între generațiile de produ
se de aici nu este altceva 
decit 
lucit 
tență 
pabil 
țină prestigiul tot mai înalt 
el produselor realizate de 
muncitorii și specialiștii de 
la întreprinderea mecanică 
Mîrșa.

Ion Ontic NEMEȘ
corespondentul „Scînteii"

atestarea unui stră- 
certificat de compe- 
tehnică, singurul ca
să impună și să men-

„Serbările mării“
începînd de vineri, la Constanta și 

în stațiunile de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre se desfășoară 
„Serbările mării" — tradițională 
manifestare cultural-artistică, edu
cativă și distractivă care concen
trează interesul a mii și mii de par
ticipant. localnici sau turiști aflați 
în vacanță la mare. Timp de trei zile 
sînt programate numeroase acțiuni : 
simpozioane, expuneri, vernisaje ale 
unor expoziții, gale de filme docu
mentare, serbări cimpenești. concer
te. „Serbările mării" se vor încheia 
cu manifestările cu specific marină
resc ce au loc în fiecare an în pri
ma duminică a lunii august, cînd se 
sărbătorește Ziua Marinei.

t
13 00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămînă (color)
14,45 Săptămlna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (color)
19.50 In pași de. dans (color)
20.50 Film artistic : „Speranța"
22,05 Telejurnal
22,15 Melodii îndrăgite (color)
22,30 închiderea programului

r e a
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 august, ora 20 — 9 august, 
ora 20. In țară : Vremea va fi răcoroa
să in prima parte a intervalului, mai 
ales în jumătatea de nord a țării, 
apoi se va încălzi ușor începînd din 
sud-vest. Cerul va fi variabil, cu in- 
norări mai accentuate la începutul in
tervalului in regiunile estice, unde vor 
cădea ploi, mai ales averse însoțite de 
descărcări electrice. In restul țării, a- 
ceste fenomene vor fi izolate. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu 
unele intensificări la început în estul 
țării șl la munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar cele maxime între 20 și 28, 
Izolat mai ridicate in sudul și sud- 
vestul țării în ultima zi.

1983, in adunările muncitorilor, pe 
baza unei selecții atente, am pro- i 
movat 80 la sută cadre tinere și de 
virstă mijlocie. Acestea, cu spriji
nul vîrstnicilor cu experiență, 
dat vitalitate 
s-a dezvoltat 
tesc că 50 la 
sint femei și, 
dețin funcții 
brici și ateliere".

...La 80 de km 
pe coronamentul 
unice în lume. Este Marele 
chinezesc, antică performanță 
arhitectură și artă a construcțiilor, 
lung de peste 6 700 kilometri. E o 
magistrală de eternitate care a 
„costat" 60 milioane de mc de 
piatră și cărămidă, 180 milioane 
mc de pămînt bătătorit și nu se 
mai știe cîte mii sau sute de mii 
de vieți omenești. Construcția a 
început cu șase secole înaintea erei 
noastre și a durat 300 de ani.

Dintre simbolurile trecutului să 
mai amintim, în treacăt, impresio
nantul Palat Imperial, numit și 
„Orașul Interzis". Este tțnul din 
cele mai mari și celebre muzee ale 
lumii. Marele Zid și „Orașul In
terzis" sînt azi obiective istorice și 
de artă asaltate anual de peste 1 
milion de turiști din lumea largă.

Azi, capitala, metropolă cu peste 
9,5 milioane locuitori, este un 
„Mare Oraș Deschis", care expor
tă produse în peste 130 de țări 
de pe mapamond. Despre oraș ni 
se vorbește și la redacția cotidia
nului „Informația de seară a 
Beijingului", una din cele 110 pu
blicații ce apar în capitală. „Deși 
străvechi, Beijingul este nou și se 
înnoiește mereu, 
țiile ridicate în 
lui. Construim 
tematizăm cartiere modeste, 
lubre, ridicind noi edificii. Numai 
blocurile de locuințe construite a- 
nual însumează peste 4 milioane 
m p apartamente. Totodată, dez
voltăm o centură de orașe-satelit. 
Deja am construit cîteva de 100— 
150 mii locuitâri, acestea și altele 
urmind să ajungă la o populație 
de cite 300—400 mii de oameni, cu 
unități industriale, școli, spitale 
și alte utilități moderne. Beijingul, 
centru politic și cultural-științific 
de frunte al țării, este puternic 
și din punct de vedere economic. 
El concentrează mii de întreprin
deri din industriile textilă și de 
confecții, alimentară, construcțiilor 
de mașini, electronicii".

în carnetul de reporter se adu
nă mereu cifre semnificative. Din 
Beijing, Shanghai, Nanjing, Gu
angzhou (Canton), Wuxi, Suzhou, 
Shenzhen. Cifre care vorbesc des
pre ampla operă constructivă ce se 
desfășoară în China. Simboluri noi: 
88 de mii de hidrocentrale de di
verse capacități construite în ul
timii 30 de ani; industria 
a împlinit 18 ani de Ia 1 
primului satelit artificial; i 
plasarea pe orbite a trei 
cu o singură rachetă; în 
există 74 de uzine de autovehicule; 
acum doi ani se produceau peste 
13 milioane de radiocasetofoane, 42 
milioane de ceasuri, 17 milioane de 
televizoare, peste 15 miliarde me
tri de țesături, aproape 100 mili
oane tone de oțel și laminate din 
oțel etc., etc. Acestea, ca de alt
fel întreaga dezvoltare economi- 
co-socială, creșterea nivelului și 
calității vieții simbolizează deveni
rea socialistă a Chinei.

O țară cu ferestrele larg deschi
se spre lume. O țară cit un con
tinent, aflată pe plan intern in
tr-un amplu proces de moder
nizare, de dezvoltare socialistă, 
pe baza unor principii și reforme 
îndrăznețe, fundamentate de Parti
dul Comunist Chinez,

pirîu din Carpați, ce a 
străbată cimpii și munți,

lină ca 
început 
nisipul deșertărilor și al clepsidrei 
timpului. Iar acum, în anii socia
lismului, acest pirîu străvechi a 
crescut cit un fluviu albastru, flu
viul prieteniei intre două popoare 
iubitoare de pace și frumos".

Radu, Ana, Maria, Doru, Elena, 
Petre, Doina, Ștefan, Nicolae, 
George și alți studenți chinezi, 
purtători de prenume românești, 
recită și cîntă. „Ce-ți doresc eu fie, 
dulce Românie", „E scris pe tri
color unire", versuri din Eminescu, 
Arghezi, Marin Sorescu, Nichita 
Stănescu. Momente folclorice cu 
cînt și dans. Ne simțim acasă, ne 
înfioară căldura cuvintelor rostite 
duios sau cu patos de acești prie
teni de peste mări și țări. Iată, 
concret, simboluri ale prieteniei.

...întreprinderea nr. 3. de confec
ții din Beijing. La unitatea centra
lă vizităm cîteva secții și expoziția 
de produse. Ghid — Li Zhongda, 
director adjunct. înființată în 1952 
din cîteva ateliere de croitorie, 
întreprinderea are acum 4 000 de 
angajați. In centrală lucrează 900,

un 
să
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restul în 13 secții-fabrici. subordo
nate, construite în suburbii, fiecare 
cu cite 250—500 de muncitori. Pro
ducția anuală a ajuns la 2 milioa
ne de confecții din stofe ușoare din 
bumbac și 
70 la sută, 
ne dolari, 
țări — din

lină. Exportul trece de 
reprezentînd 10 milioa- 
Beneficiari din multe 

__  Europa și America, din 
Australia și Japonia. .Jnainte de 
1979 nu prea eram rentabili. Apoi, 
după introducerea reformelor e- 
conomice, producția, productivita
tea, veniturile și beneficiile au 
crescut văzind cu ochii. Am diver
sificat producția și acordăm o a- 
tenție cu totul deosebită calității. 
Avem marca „Zidul Chinezesc", 
deja bine cunoscută pe piața inter
nă și internațională. Cum am ajuns 
aici? Printr-o susținută muncă de 
organizare a producției și de per
manentă înnoire tehnologică, prin 
calificarea înaltă a muncitorilor și 
aplicarea unui nou sistem de re
tribuire și premiere in funcție de 
realizările fiecăruia și calitatea 
produselor. Ați văzut jardinierele 
de flori din secții. Ținem seama 
de psihologia muncii. Adică punem 
accent pe frumusețea și curățenia 
locului de muncă, asigurlnd o am
biantă pentru bună dispoziție, ceea 
ce înseamnă productivitate ridicată, 
calitate. Aplicăm cu grijă autogesti- 
unea, investim mult, din beneficii, 
în dotarea cu utilaje noi, în con
strucții. Am ridicat pe locul unei 
secții vechi o clădire cu 11 etaje. 
La parter avem magazinele noas
tre de prezentare și desfacere, un 
etaj întreg e destinat propriului 
centru de perfecționare profesio
nală, iar în celelalte sint ampla
sate secții de fabricație. Anual, 
construim 100—125 de apartamente 
pentru tot atitea familii, aceasta 
fiind și ea o mare realizare".

în discuție intervine Li Yuging, 
> secretarul comitetului de partid : 
„Avem o mare răspundere în 
munca ideologică, de educare a oa
menilor și stimulare a entuziasmu
lui lor pentru a participa activ la 
sporirea producției. In munca de 
partid veghem asupra menținerii 
la cote înalte a democrației mun
citorești, astfel incit oamenii să se 
simtă adevărații stăpini ai fabri
cilor, să iubească patria și partidul 
nostru comunist. Un exemplu: după

au 
întreprinderii, care 
rapid. Să mai amin- 
sută din 
in 
de

comuniști 
aceeași proporție, 
conducere in fa-

de Beijing urcăm 
unei magistrale 

’ ' Zid
de

Prin construc- 
anii socialismu- 
continuu, sis- 

insa-

spațială 
lansarea 
a urmat 

sateliți 
1 China
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Campionatul mondial de șah pentru copii și juniori
• Șahiștii noștri intre fruntașii clasamentelor • Azi, ulti- 

rundă
neză) 9 puncte; 2. Olimpia Bartosik 
(Polonia), Monika Grabies (Ungaria) 
cîte 8 puncte; băieți — 1. J. Polgar 
(Ungaria) 8,5 puncte; 2. Gabriel 
Schwartzman (România) 7,5 puncte; 
categoria pînă la 14 ani: fete — 1. 
Tea Lanchava (U.R.S.S.) 8,5 puncte ; 
2. Eleonora Balint (România) 7,5 
puncte ; băieți — 1. Eran Liss (Israel) 
8 puncte; 2. Andrei Istrătescu 
(România) și Gata Kamski (U.R.S.S.) 
cîte 7.5 puncte; juniori II (pînă la 
16 ani): fete — 1. Alisa Galiamova 

puncte; 2. Luminița 
8 puncte; băieți — 
(U.R.S.S.) 9 
(S.U.A.) 8,5

ma
Campionatul mondial de șah pen

tru copii și juniori, desfășurat la Ti
mișoara sub deviza „Copiii și pacea", 
se va încheia astăzi, o dată cu dispu
tarea rundei a 11-a. Iată clasamen
tele diferitelor . categorii de virstă 
înaintea rundei finale: Grupa pînă la 
10 ani: fete — 1. Corina Peptan 
(România) 9,5 puncte; 2. Monica Bo- 
browska (Polonia), Edit Lendvai 
(Ungaria), cîte 8 puncte; 3. Irina 
Pușeariu (România) 6 puncte; băieți 
— 1. Jorge Zamora Hasbun (Hondu
ras) și John Vlloria (S.U.A.) cîte 8 
puncte; 2. Francisc Nemeth (Româ
nia) 7,5 puncte; categoria pină la 12 
ani: fete — 1. Chen Zhu (R. P. Chi-

(U.R.S.S.) 9 i 
Radu (România)
1. Aleksei Sirov
2. Ilya Gurevich

puncte; 
puncte.

★ ★

BOX. In cea de-a doua gală semi
finală a Campionatelor republicane 
de box, ce se desfășoară în Sala 
sporturilor din Constanța, la catego
ria muscă, Nicolae Aliuță l-a între
cut la puncte pe Marin Vișan. Cea 
mai rapidă victorie a reuniunii a 
fost realizată de Rudei Obreja (ca
tegoria mijlociemică), care a cîștigat 
prin abandon in primul minut la 
Ludovic Angyal.

Alte rezultate : categoria muscă : 
Adrian Mărcuț b.p. Liviu Ielcean ; 
categoria pană : Nicolae Țalpoș b.p. 
Cornel Silitră ;
învinge prin abandon in repriza a 
Il-a pe Vasile Nistor ; categoria u- 
șoară : Viorel Mihăilă b.p. Constan
tin Ivancea ; Giani Gogol ciștigă 
prin KO tehnic la Mihai Gruiescu ; 
categoria mijlociemică : Mircea Da
vid b.p. Alexandru Dinu ; categoria 
semigrea : Mihai Vasilache 
prin neprezentarea lui 
cu ; Dumitru Senciuc
Bereșoaie ; categoria ___  ......
Paul Golumbeanu b.p. Teodor Pir- 
jol ; M. Paisz învinge prin abandon 
în prima repriză pe Aurel Tiucă.

Duminică, de la ora 18,00, se va 
disputa gala finală.

POLO PE APA. în cadrul
i internațional de polo pe

. Duisburg, selecționata României a 
ntrecut cu scorul de 11—9 (2—2, 

2—3, 4—3, 3—1) formația Australiei. 
Intr-un alt joc, echipa R. F. Germa
nia a dispus cu 7—5 (2—1, 2—1, 2—2, 
1—1) de reprezentativa Spaniei.

turneu- 
apă de

Daniel Dumitrescu

ciștigă
Vasile Caza- 
b.p. Marcel 

supergrea :

HANDBAL • în ziua a doua a 
competiției internaționale de handbal 
pentru junioare „Turneul prietenia" 
de la Piotrkow Tribunalski (Polonia), 
echipa României a întrecut cu sco
rul de 27—26 (14—10) formația R.P.D. 
Coreene. Alte rezultate: Ungaria — 
Polonia 19—18 (10—9); R. D. 
nă — selecționata secundă 
niei 23—17 (14—6).

Germa- 
a Polo-

FOTBAL • într-un meci 
țional amical de fotbal disputat în 
orașul elvețian Lucerna, echipa Ju
ventus Torino a învins cu scorul de 
3—1 (1—1) formația locală. Golurile 
echipei italiene au fost marcate de 
Laudrup (min. 39 și min. 68) și Al- 
tobelli (min. 65), iar punctul gazde
lor a fost înscris de Birrer (min. 5).

interna-


