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TULCEA ; Producție suplimentară, cu consumuri
energetice reduse
Hotăriți să intimpine ziua de 1
Mai cu fapte deosebite, oamenii
muncii din cadrul Combinatului
metalurgic din Tulcea acționează
energic pentru depășirea planului
la producția fizică. Astfel, zilnic se
realizează producții de feroaliaje
peste plan, recuperindu-se in felul
acesta restanțele înregistrate in
primele două luni ale anului. Au
fost produse peste prevederi 450
tone de siliciu tehnic și 100 tone
feromangan afinat.
— Aceste realizări — ne spune
inginerul Dumitru Socotitu — au

fost posibile utilizind la parame
tri superiori cuptoarele de feroa
liaje, aplicînd in avans măsurile
din programele de modernizare.
Este de remarcat că Întreaga pro
ducție suplimentară a fost obținu
tă cu energie electrică economisită.
Utilizind pe scară largă tehnologii
le cu un consum redus de energie,
am diminuat considerabil consu
mul energetic pe tona de feroaliaje,
ceea ce ne-a permis să folosim energia economisită, la realizarea
unor producții suplimentare. (Neculai Amihulesei).

GORJ : In funcțiune — hidrocentrala de Io Clocotiș
După încheierea cu succes a pro
belor complexe de funcționare in
sarcină, un nou obiectiv din jude
țul Gorj a fost conectat, în aceste
zile premergătoare sărbătorii de la
1 Mai, la sistemul energetic na
țional. Este, vorba, de hidrocentrala
Clocotiș din cadrul complexului
hidrotehnic și energetic Cerna —
Motru — Tismana. Prevăzută cu o
putere instalată de 10 MW, noua

centrală electrică pune in valoare
apele Bistriței, Vîjei și Lespezii, ale
altor piriuri și izvoare din Munții
Gorjului care, reunite, vor fi în
dreptate, mai departe, printr-o
nouă galerie de aducțiune, către
turbinele hidrocentralei de la Tis
mana. In timpul probelor de. pro
ducție au fost pulsați in sistemul
energetic național 270 000 kWh.
(Dumitru Prună).

IAȘI : Livrări în avans la export
Colectivele din 17 întreprinderi
și unități economice din județul
Iași raportează că și-au onorat in

•

avans, in perioada care a trecut de
la începutul anului și pină in pre
zent. obligațiile înscrise in con

tractele încheiate cu partenerii de
peste hotare. în același timp, au
fost livrate peste prevederi la ex
port mărfuri in valoare de 40 mi
lioane lei. între colectivele frun
tașe se numără cele de la între
prinderea mecanică „Nicotină11 din

,........ ................... ........

Iași și întreprinderea mecanică de
material rulant din Pașcani. Sint
succese pe care oamenii muncii din
aceste întreprinderi Ie consacră zi
lei de 1 Mai — sărbătoarea muncii.
(Mauole Corcaei).

ALBA : Instalații noi, de mare eficiență economică
La întreprinderea de hîrtie din
Petrești a fost executată, in pre
mieră. cu ajutorul unei instalații
românești, operația de recondiționare a cilindrilor uscători de la
mașinile de fabricat hîrtie. Dato
rită dimensiunilor deosebite pe care
le are un cilindru uscător, «con
diționarea a fost efectuată fără ca
utilajul să fie scos de pe fundație.
Operațiile de rectificare și superfinisare au fost executate cu ajuto
rul unei mașini speciale cu o struc-

tură complexă, proiectată și fabri
cată la întreprinderea mecanică
din Cugir. Tot cu ajutorul unei in
stalații românești s-a realizat și
operația de metalizare a cilin
drilor uscători. Pină in prezent,
pentru «condiționarea cilindrilor
uscători s-a apelat la import. La
întreprinderea de hirtie din Pe
trești a fost creată o echipă service
specializată care execută, după
această tehnologie, lucrări de re
condiționate la unități similare din
țară. (Ștefan Dinică).

GIURGIU : Sporuri de productivitate
Colectivele de oameni ai muncii
din economia județului Giurgiu au
pășit in cel de-al doilea trimestru de
activitate productivă pe 1987 cu un
bilanț îmbucurător. Astfel, în peri
oada care a trecut din acest an s-au
realizat peste prevederile de plan
importante cantități de produse fi
zice : o barjă de 1 740 tone destina
tă exportului, 250 000 mc gaze aso

ciate utilizabile, confecții textila,
utilaje tehnologice pentru industria
minieră, produse ale chimiei anor
ganice etc. De menționat că aceste
sporuri au fost obținute in princi
pal pe seama creșterii mai accen
tuate a productivității muncii, in
dicator care in perioada ce a tre
cut din acest an a sporit cu 2.3 la
sută fată de prevederile planului.
(Ion Manea).
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TIMPULUI DE LUCRU, A TUTUROR MAȘINILOR Șl UTILA1EL0R

® Permanent, specialiștii să
identifice terenurile zvîntate, în
vederea concentrării mijloacelor
mecanice acolo unde se poate
lucra
• In zonele unde a plouat abun
dent, să fie desfășurate ample
acțiuni, cu participarea locuitori
lor de la sate, pentru evacuarea
apei care băltește pe semănături
și pe ogoare
• Toate lucrările agricole să
fie efectuate la un înalt nivel
calitativ, prin respectarea strictă
a tehnologiilor stabilite, astfel
încît să fie asigurate condițiile
necesare obținerii de recolte mari
Perioada in care ne aflăm — care
ar trebui să constituie o perioadă
de virf în ce privește executarea
lucrărilor agricole de primăvară —
se caracterizează printr-un
timp
instabil și o scădere accentuată a
temperaturii. Desigur,' ploile abun
dente din ultimele zile au contribuit
la refacerea rezervei de umiditate
din sol pe o mare parte din supra
fața agricolă a țării. De asemenea,
ele asigură dezvoltarea semănătu
rilor de toamnă și răsărirea celor
care au fost însămințate in această
primăvară. Dar instabilitatea vre
mii și temperaturile scăzute au în
cetinit ritmul insămînțărilor și al
celorlalte lucrări agricole de primă
vară. Ca atare, in toate unitățile
agricole. în toate județele se im
pun măsuri speciale pentru identi
ficarea terenurilor care pot fi în
sămințate cu prioritate și folosirea
rațională a mijloacelor mecanice.
în unele județe a plouat abun
dent. astfel incit apa băltește pe
semănături și pe ogoare. Pentru a
se preintimpina distrugerea plan
telor și a' se asigura condițiile ne
cesare reluării grabnice a lucrări
lor în cîmp, este necesar ca orga
nizațiile de
partid și
consiliile
populare să inițieze ample acțiuni
in vederea atragerii locuitorilor de
la sate la săparea de șanțuri și ri

gole, astfel incit excesul de apă să
fie inlăturat în timpul cel mai scurt.
Permanent să se aibă in vedere
că volumul lucrărilor agricole care
au rămas de executat în această
primăvară este incă foarte mare.
Astfel, pină în seara zilei de 12
aprilie au fost însămințate doar
aproximativ două milioane hectare
din cele 5.5 milioane hectare desti
nate culturilor de primăvară. Expe
riența și rezultatele a numeroase
unități agricole și chiar județe în
tregi au demonstrat cit de important
este, in condițiile actuale, să fie fo
losite fiecare zi și oră bune de lu
cru in cimp. în județele Galați,
Brăila și sectorul agricol Ilfov au
fost insămințate, pină la data amin
tită, jumătate din suprafețele pre
văzute, lucrările fiind avansate și
în județele Ialomița. Constanța,
Călărași. Tulcea, Buzău. Giurgiu.
Timiș, Vrancea. Vaslui și Brașov,
unde lucrările respective au fost
efectuate in proporție de peste 40
la sută.
Acum, toate lucrările sint ur
gente. Se impune să fie acordată
prioritate insămintării. pe toate su
prafețele prevăzute, a acelor cul
turi ale căror semințe trebuiau să
se afle in sol : ovăz, orzoaica,
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui,
cartofi timpurii și de vară, plan
te furajere. lUmiditatea rezultată

din ploile abundente le-ar fi aju
tat să răsară repede — condiție de
mare însemnătate pentru realiza
rea unor densități superioare de
plante la hectar și deci pentru
obținerea de recolte mari. Conco
mitent cu acțiunile ce trebuie în
treprinse în vederea însâmînțării
grabnice a acestof- culturi, este
necesar, așa cum a recomandat Mi
nisterul Agriculturii, să continue
semănatul soiei și al porumbului,
plantarea legumelor și cartofilor.
Eforturile pentru grăbirea insămințărilor și a celorlalte lucrări agricole trebuie să se împletească
cu răspunderea maximă pentru ca
litate. ceea ce impune respectarea
normelor cuprinse în tehnologii. Cu
toată claritatea trebuie să se în
țeleagă de către toți oamenii mun
cii din agricultură că. in condiții
le existente, executarea' insămînțărilor la un nivel calitativ superior
este de natură să compenseze efectele negative ale întîrzierii
semănatului, să contribuie la ob
ținerea unor producții mari în
acest an.
Organele și organizațiile de
partid, consiliile populare si direc
țiile agricole au datoria să desfă
șoare o activitate susținută pen
tru executarea la timp și la un ni
vel calitativ superior a tuturor lu
crurilor agricole.

-......

ȚĂRII-CIT MAI MULT ȚIȚEI!

LA PROBA MORALĂ

Măsuri ferme, activitate susținută pentru
sporirea producției și recuperarea restanțelor
în răstimpul care a trecut din acest an, colectivele
unor schele de producție petrolieră — Țicleni și Drăgășani — invingind dificultățile provocate de asprimea
iernii, au realizat și chiar au depășit sarcinile de plan.
Ceea ce demonstrează că acolo unde s-au luat cele
mai eficiente măsuri de protejare a instalațiilor, de
pregătire a drumurilor de acces la sonde, de perfecțio
nare a formațiilor de intervenție, de asigurare cu scule
și piese de schimb necesare intervențiilor operative,
s-au obținut rezultate bune. Totuși, in această perioadă
s-au consemnat râmineri in urmă la un număr impor
tant de unități de extracție. De exemplu, Schela de
producție din Titu a extras zilnic mai puțin cu 36 tone
de țiței, Schela de producție din Ciurești — cu 59 tone
mai puțin, iar Schela din Modirzău — cu 22 tone mai
puțin. Nu sint mari nerealizările zilnice, după cum
s-ar părea la prima vedere, dar acumulate zi de zi au
dus la restanțe de mii de tone.
Acum, sondorii sint preocupați să organizeze cit
mai bine munca, să soluționeze operativ problemele cu
care se mai confruntă, urmărind realizarea in cele mai
aune condiții a sarcinilor de plan și recuperarea ur

Documentarea la Schela de pro
ducție petrolieră din Poeni a inceput
cu un sondaj de noapte. Am cunos-,
cut oameni la datorie care suprave
gheau pompajul sondelor, urmăreau
stocurile din parcuri, primeau ra
poarte ale formațiilor de intervenții.
La brigada nr. 2, operatoarea Valeria
Mihalache ne-a informat că, din
fondul de sonde al brigăzii. 6 sint in
intervenție, iar restul in pompaj.
După cum merg treburile — și as
tăzi va fi depășit planul zilnic cu
5 tone, dar restanța acumulată de
brigadă este in jur de 3000 de tone.
La sonda 423, formația de interven
ție 2 Înlocuiește pompa de adîncime.
Au introdus-o pe cea nouă la adincimea de 350 metri, au fixat-o și
acum urmează alte operații. O altă
formație execută aceeași lucrare
de înlocuire a pompei la sonda 1479.
— Lipsește cineva de la program?
— o întrebăm pe operatoare.
— Astă seară nu lipsește nimeni.
Am cam scăpat de cei ce aveau un
astfel de obicei de a ne lăsa „descoperiți".
Ajungem la depozitul
central
unde-I găsim pe operatorul Ion Monea, șef de tură, care ne spune că
pină la ora 24 se aduseseră in rezer
voarele depozitului mai bine de două
treimi din producția planificată. El
supraveghează pompele de apă din
predecantoare, dar este foarte atent
la „aurul negru" care sosește in de
pozitul central din 19 parcuri. Aici
este „inima" întregii schele : dimi
neața, in primele ore. la raport se
poate ști cum s-a realizat planul de
extracție. Dar întunericul nopții as
cunde foarte multe din „tainele" vas
tei activități dintr-o schelă. Din cind
in cind, sub lumina farurilor, se mai
descoperă cite o sondă încremenită,
se mai observă cite o groapă greu
de trecut chiar și cu mașina cu dublu
diferențial. Ici și colo se văd insta
lații de intervenții cu ajutorul că
rora oamenii fac eforturi pentru a
repune sonda in pompaj.
Dimineața, la raportul de activitate
aflăm că, așa cum s-a intimplat si
ieri, și săptămîna trecută, și luna
trecută, lipsesc mai bine de o sută
de tone de țiței pină la nivelul pla

gentă a restanțelor acumulate in cele trei luni ale anu
lui. Așa cum sublinia secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la Plenara C.C. al P.C.R.
din 24—25 martie și, mai recent, la consfătuirea de
lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme economice, pre
tutindeni sipt necesare măsuri hotărite pentru reali
zarea planului la producția fizică pe trimestrul II și
recuperarea oricăror restanțe.
Desigur, in fiecare unitate de extracție există oameni
cu o bogată experiență, există o importantă dotare
tehnică și. materială care să permită indeplinirea în
(cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe acest
an. Esențial este ca toate aceste condiții să fie folo
site din plin, cu eficientă, astfel ca toate sondele și
instalațiile să funcționeze la capacitatea maximă pen
tru a da țării cit mai mult țiței.
în ancheta de față, întreprinsă la Schela de produc
ție petrolieră Poeni, județul Teleorman, ne vom opri
asupra unor cauze care au făcut ca planul de produc
ție zilnic și lunar să nu fie realizat și asupra măsuri
lor care se impun a fi luate in vederea intrării in
normal a activității productive.

nificat. Care sint cauzele ? în pri
mele zile ale acestui an, producția
planificată se realiza și chiar se con
semnau unele depășiri. Deci planul
a fost temeinic fundamentat. Dar
după două decade producția zilnica a
inceput să scadă, iar Scnela de pro
ducție petrolieră Poeni a ajuns să
acumuleze pe primul trimestru o
restanță de peste 15 000 tone de ți
ței. Care sint cauzele acestor neimpliniri ? Este posibilă recuperarea
acestor râmineri in urmă ?
— Da, este posibilă
recuperarea
restanțelor — ne spune inginerul
Neculai Gavril, directorul schelei.
Cunoaștem exact unde nu merg bine
treburile și unde trebuie să fim te
meinic ajutați. Ne confruntăm cu
unele greutăți care depășesc posibi
litățile schelei și pentru care se im
pune intervenția urgentă a Trustului
de foraj-extracție Bolintin și chiar a
Departamentului-centrală al petro
lului și gazelor naturale.

Grijă sporită pentru în
treținerea drumurilor de ac
ces. Una din conditiile de bază ale
realizării planului zilnic la extrac
ția țițeiului este ca toate sondele
să funcționeze fără întrerupere. De
sigur. aceasta ar fi ideal pentru son
dori, dar se intimplă să se strice o
pompă de adincime, să se rupă o tijă
de pompare ori o curea de transmisie
sau să apară un defect la instalația
electrică. Atunci intervin formațiile
specializate care remediază defecțiu
nile. Ce se intimplă insă dacă starea
drumului nu permite deplasarea in
stalațiilor de intervenții, mașini
grele de cîte 20 de tone ? Oamenii
fac eforturi, pun un buldozer in fața
troliului și un altul in spatele lui și
încearcă deplasarea instalației la
sondă. Dacă reușesc, sonda are șanse
să pornească imediat după remedie
rea defecțiunii. Dar dacă drumul
este total desfundat și în plus dete
riorat de mașinile grele care au în
cercat depanarea instalației de inter
venții. atunci se intimplă ce s-a in
timplat la brigada nr. 3 și la majori
tatea brigăzilor din cadrul schelei,
în ultimul timp, ca sondele să ră-

mină oprite din pompaj zile și chiar
săptămini intregi.
— Avem oprite 42 de sonde, ne
spune tinăru! inginer Vasile Cristea,
șeful brigăzii nr. 3. Pierdem zilnic
peste 70 tone de țiței din cauza son
delor oprite la care nu putem ajunge.
Avem patru sonde in zona Albeni
unde nu am avut posibilitatea să in-

Petre CRISTEA
_______________ Stan ȘTEFAN

(Continuare in pag. a 11-a)

Secvențâ de muncă de la sonda 98 Toporu din cadrul
Comănești

în concepția partidului nostru, a tica și autocritica sint concepute
secretarului său general, privind lăr drept modalități importante ale ma
girea democrației interne de partid, nifestării rolului conducător al parti
adincirea procesului de conducere dului. „Perfecționarea activității or
democratică a societății, o importan ganelor și organizațiilor de partid —
ță deosebită revine criticii și auto sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
criticii. Formă de manifestare a lup la Congresul al XIII-lea al P.C.R. —
tei dintre vechi și nou, a capacită
ții organelor și organizațiilor de
partid de a evalua exigent rezulta
tele obținute, de a asigura progresul
neintrerupt al activității economicosociale. critica și autocritica repre
zintă o metodă și o formă de mani
festare a vieții de partid, a democra
ției de partid și sociale.
Statutul partidului prevede, in
acest sens, obligația pentru fiecare
comunist „să folosească și să stimu
leze in întreaga sa activitate critica
și autocritica — forță motrice a dez
voltării societății noastre — să ma
nifeste spirit revoluționar, recepti
vitate fată de tot ce este nou si
înaintat, să ia poziție și să combată
cu hotărire lipsurile și greșelile, necesită o analiză critică și autocriti
tendințele de acoperire a neajunsu că, o poziție fermă față de lipsuri și
rilor și să contribuie Ia lichidarea neajunsuri, o activitate
susținută
lor ; să lupte împotriva mulțumirii pentru inlăturarea stărilor de lucruri
de sine, a rutinei și conservatoris negative și îmbunătățirea activității
mului, impotriva oricăror manifes in toate sectoarele".
tări de înăbușire a criticii".
Așa cum se sublinia și la recenta
în viziunea de largă cuprindere a plenară a C.C. al P.C.R.. in toate
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri realizările obținute de poporul nos
vind legătura indisolubilă dintre a- tru sub conducerea comuniștilor se
dincirea democrației socialiste și e- află incorporate și valențele pozitive
xercitarea in condiții optime a rolu ale manifestării largi a criticii și
lui partidului de forță
politică autocriticii. Climalul de discutare
conducătoare a societății noastre, cri- deschisă a problemelor asigurat de

Schelei

de

foraj

partid, creșterea nivelului de con
știință și răspundere, a capacității
de înțelegere a dinamicii vieții so
ciale. de interpretare a fenomenelor
și proceselor ; vieții, toate acestea și
multe altele au conturat teren larg
de manifestare ..criticii și autocriticii,

CRITICA Șl AUTOCRITICA

veritabilă forță de progres
a societății noastre
au stimulat spiritul analitic și de exigență în viața colectivelor. Exer
citarea spiritului critic și autocritic,
relevarea neajunsurilor și greutăților
nu pot fi asimilale in nici un fel
cu o manifestare de slăbiciune a or
ganismului nostru social, ci. dimpotri
vă, cu o expresie, cu o dovadă a
tăriei, a maturității politice și ideo
logice a organizațiilor de partid, a
tuturor comuniștilor, a capacității
de a recunoaște și discuta deschis o
serie de minusuri — condiție esen
țială a mobilizării pentru realizarea

E doljean, primii
pași in meserie, i-a in
ceput
in
industria
lemnului, iar de 33 de
ani „fac chimie in ju
dețul Vîlcea". Nu-i
nimic deosebit în acest argument din bio
grafia de muncă a
meșterului
Dumitru
Atj-onie, de Ia Combi
natul de produse sodi
ce Govora. Și nici in
felul cum prezintă această opțiune :
— Lucrurile
s-au
limpezit și am știut că
rămin in chimie mai
ales după ce am tre
cut testul.
Dumitru Afronie ci
tește Întrebarea din
privirile reporterului:
— Așa numesc eu
„proba noroaielor" din
perioada construcției...
Și proba zilelor sub
presiune ale montaju
lui... Și proba vieții
din baracă pină la
cheia de la aparta
ment... Și proba tutu
ror necazurilor învin
se in etapa rodajului
tehnologic...
Cu alte cuvinte, tes
tul la greu. După tre
cerea lor cu bine ?
Statornicia
intr-un
loc, intr-o nouă mese. rie. Așa cum la finișul
epuizantelor antrena
mente se află perfor
manța. La caoătul acestor teste, deci —
pentru cel care le tre
ce cu bine — un om

mai
puternic,
mai
demn, cu o armătură
morală de inaltă re
zistență.
Ce se intimplă insă
atunci eînd se produce
clacarea la asemenea
probe de muncă, de
conștiință ? Decupăm
din viața aceluiași co
lectiv : un om, venit
tot din chimie, solicită
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UN FAPT.
0 SEMNIFICAȚIE
să lucreze la una din
instalații. Foarte bine,
de oameni vrednici e
totdeauna nevoie. La
testul întrebărilor de
rutină omul face, apel
la recomandări care
mai de care mai elo
gioase, în care erau
îngrămădite,
unele
peste altele, numai ca
lități. Incit semnul de
mirare s-a impus mai
mult decit firesc :
.— Cum de vi s-a
dat transferul de acolo
unde ați lucrat ?
Cel interpelat a în
cropit el ceva despre
nevoia
de a mai
schimba locul și așa
mai departe. Nu era
de loc convingător,
dar asta se mai intim p!ă : unii, cind e să se

unei calități mai inalte a muncii
a vieții in toate sectoarele.
Comuniștii, oamenii muncii echi
valează critica și autocritica, în via
ța organizațiilor de partid, in foru
murile de dezbatere publică, in
paginile presei, în societate in ge
neral. cu o cerință esențială a
noului, a progresului oricărei ac
tivități. cu exigențele firești ale eva
luării și autoevaluării critice și auto
critice a rezultatelor muncii de la o
zi la alta.
Mai sint unii care „principial" sint
de acord să se manifeste spirit critic,
dar cu condiția să nu se refere la ei.
după cum alții pornesc de la men
talitatea că dacă au unele rezultate
bune in unitatea sau domeniul res
pectiv. acestea ar fi un fel de „scut"
impotriva criticii pentru ceea ce nu
au făcut, pentru neajunsuri care, o
dată dezvăluite public, chipurile
le-ar umbri realizările, le-ar diminua
prestigiul. Astfel de atitudini răzbat
uneori și din ecouri primite la re
dacție pe marginea articolelor criti
ce, ecouri care, neputind să infirme
adevărul faptelor negative semnala
te, sugerează sau susțin direct că nu
era momentul oportun pentru critică.
O asemenea concepție se află în to
tală contradicție cu practica din
partidul nostru, din societate in ge
nerai, potrivit căreia, cind se fac

Paul DOBRRSCU

(Continuare în pag. a IH-a)

exprime verbal, află
mai greu formule de
comunicare
limpezi.
Cum nedumerirea se
insinuase insă.
sint
întrebați autorii reco
mandărilor superlati
ve. și se ajunge astfel
la adevăratul motiv de
transfer : un conflict
între părți. N-are în
semnătate
motivația
acestuia. Posibil ca acel
care plecase de acolo
să fi avut dreptatea
de partea sa. Și sorții
de ciștig pină la urmă.
Dacă...
— ...Dacă nu pierdea
la testul de la noi —
sint de părere, acum,
oamenii cu răspunderi
in combinatul vilcean.
— ‘Care test ? între
băm.
— Al sincerității.
Testul muncii... Al
profesiunii... Al since
rității...
Cotidienele examene
de muncă in profesia,
in meseria de om.
Aflate necontenit sub
sigiliul marilor răs
punderi. Probe la care
faptele și conduita de
fiecare zi trebuie să
confirme. Și, în egală
măsură, să afirme, în
climatul
exigențelor
de azi. un om
nou.
puternic, demn, cu o
armătură morală de
inaltă rezistență.

Ilie TANĂSACHE

BRAȘOV : Lucrări
da îndiguire a Oftului
S-au încheiat lucrările de îndi
guire a Oltului in zona localității
Hoghiz. Digul ridicat aici, cu o lun
gime de peste 10 kilometri, va
scoate de sub efectul distructiv al
revărsării Oltului o suprafață de
aproape 500 hectare de teren.
Ceea ce se cuvine subliniat este
faptul că. in paralel cu executarea
digului de regularizare a albiei
Oltului, pe suprafața arabilă scoa
să de sub amenințarea apelor s-au
executat și lucrări de îmbunătățiri
funciare, precum și de combatere
a excesului de umiditate.
Lucrările din zona localității Ho
ghiz reprezintă doar o secvență din
amplul program de îndiguire și
regularizare a Oltului. Pină in mo
mentul de față, asemenea lucrări
s-âu efectuat, pe teritoriul jude
țului Brașov, intre localitățile Podu Oltului și Racoș. zonă în care
s-au executat aproape 100 kilome
tri diguri. La aceasta se adaugă
digul de protecție al municipiului
Făgăraș, in lungime de peste 5 ki
lometri, și digul de la Crihalma,
lung de peste 3 kilometri. Centrul
de greutate al unor asemenea lu
crări se află a.cum în aval de Făgă
raș unde, pe lingă îndiguire și re
gularizare, apele Oltului vor
fi
puse la lucru pentru a produce și
energie electrică. (Nicolae Mocanu).
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Pe toate terenurile zvîntate
se lucrează cu grijă la semănat
După ploile căzute la sfîrșitul săptăminii trecute, în
, majoritatea unităților agricole din județul Cluj s-au
reluat lucrările agricole de primăvară. Specialiștii și
conducătorii de unități agricole se află în cimp, unde
depistează terenurile zvîntate. Pe acestea au și fost
concentrate importante forte mecanice la însămînțări.
Astfel, în cursul zilei de ieri, în cooperativele agrico
le din consiliul agroindustrial Apahida s-au semănat
66 hectare cu plante furajere și s-au plantat diferite
legume. Pe o suprafață de 115 hectare din unitățile
consiliului agroindustrial Bonțida au fost însămînțate
culturi furajere și sfeclă de zahăr și s-au plantat car
tofi. S-a lucrat intens și în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Cluj. Dej, Iclod. Ca atare, la su
prafețele însămîntate pînă la căderea ploilor de la
sfîrșitul săptăminii trecute, luni s-au mai adăugat alte
aproape 1 000 hectare cu diferite culturi. Pînă in sea
ra zilei de 12 aprilie se însămințaseră peste 38 000
hectare, reprezentind 31 la sută din suprafața planifi
cată. S-a încheiat semănatul orzoaicei și ovăzului, iar
mazărea, plantele medicinale si alte culturi se însămintează acum pe ultimele suprafețe.
Pentru recuperarea întîrzierilor la semănat au fost
luate măsuri care să asigure creșterea ritmului de lu
cru în cîmp. Inginerul Anton Tăpălagă. director ad
junct al direcției agricole județene, spune că s-au asi
gurat o mai bună organizare și repartizare în cîmp
a forțelor, se urmăresc, sub supravegherea directă a
cadrelor de conducere si specialiștilor, folosirea eficien
tă a mijloacelor mecanice, buna aprovizionare cu se
mințe și combustibil a formațiilor de lucru, se inter
vine prompt pentru înlăturarea eventualelor defecțiuni
mecanice de către echipele de intervenție. Trebuie de

asemenea reținut — menționa interlocutorul nostru — că,
o dată cu intensificarea ritmului de lucru, s-a pus ac
cent deosebit pe calitatș. urmărindu-se respectarea cu
strictele a normelor prevăzute in tehnologii.
Cu spirit de răspundere se lucrează în unitățile din
consiliul agroindustrial Apahida. Aici au fost însă
mîntate 40 la sută din cele aproape 9 000 hectare des
tinate culturilor de primăvară, procent cu mult peste
media județului. Aceasta se datorează, așa cum ne-a
spus inginerul-șef al consiliului, Dragoș Damian, reali
zării unui ritm superior de lucru în marea majorita- <
te a cooperativelor agricole. Așa, de exemplu, la pre
gătirea terenului se lucrează cu 27 de agregate complexe
noaptea și în schimburi prelungite, iar semănătorile
au fost repartizate în așa fel încît să poată fi folosite
cu randament maxim în funcție de suprafața fiecărei
unitătl agricole. De asemenea, toți cei care răspund
de desfășurarea campaniei — șefii de fermă, inginerii-șefi. președinții cooperativelor agricole — se află
permanent în cîmp. intervin cu operativitate pentru
desfășurarea lucrărilor în cele mai bune condiții. Așa
șe procedează la cooperativele agricole Apahida, Cojocna. Dezmir. Cara. Asemenea experiențe bune sint
și în consiliile unice Cimpia Turzii, Turda. Gilău ș.a.
Din păcate, nu același lucru se poate spune despre
rezultatele obținute pină acum la semănat în consi
liile agroindustriale Aghireșu. Țaga. Cășeiu. Iată de
ce se impune ca specialiștii și cadrele de conducere
din unitățile agricole aparținînd acestor consilii agro
industriale să întreprindă măsuri corespunzătoare pen
tru intensificarea ritmului de lucru, folosind mai bine
fiecare oră bună de lucru în cîmp.
Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"

OLT

Au încheiat se
mănatul floriisoarelui. Deși înu1'
timele zile a plouat,
mecanizatorii și țăranii
cooperatori au uti
lizat „ferestrele", reu
șind să încheie semă
natul florii-soarelui pe
întreaga
suprafață
planificată.
Unitățile
agricole 'cooperatiste
din consiliile agroin
dustriale Dealu Morii,
Podu Turcului, Izvoru
Berheciului si Răcăciuni au fost primele
care au încheiat aceas
tă lucrare. De aseme
nea, s-a încheiat se
mănatul culturilor rădăcinoase. iar unitățile
agricole din consiliile
agroindustriale Izvoru
Berheciului, Moinești,
Răcăciuni și . Dealu
Morii au încheiat de
semănat și loturile
semincere. (Gheorghe
Baltă).

le“ dintre ploi și chiar
pe ploaie, in cadrul Asociației
legumicole
Satu Mare s-a muncit
intens. Conducerea asociației, avizată în le
gătură cu iminența
afluxului de precipita
ții. a asigurat din vre
me un larg front de.lu
cru pentru * plantat,
deschizîndu-se rigolele
mecanizat și transport.indu-se răsadurile la
marginea
parcelelor.
Cînd s-a întețit ploaia
și nu s-a mai putut lu
cra in cîmp, cele pes
te 100 lucrătoare au
continuat activitatea in
serele reci, din care au
fost scoase răsadurile,
unde au plantat toma
te intercalate cu gulioare și salată. în se
rele calde, după scoa
terea răsadurilor, s-au
semănat varză de Bru
xelles și țelinâ, iar în
spațiile
libere
s-a
plantat ardei iute. (Octav Grumeza).

în solarii — ac
Le g u m i c u I- tivitate intensă.
întrucît duminică a
t o r i harnici. In plouat în toate zonele
ultimele zile
dețul Satu
plouat mult,
acestea, in

și în juMare a
Cu toate
„ferestre-

județului Argeș, s-a lucrat la plantarea tomatelor în soiarille asoclațiilor legumicole

din Teiu, Topoloveni
și Bascov. ' Suprafața
plantată a fost de cir
ca 4 hectare. Pină in
prezent, din cele 46
hectare prevăzute a fi
cultivate cu tomate in
solarii au mai rămas
de plantat circa 4 hec
tare. In cimp
s-au
insămînțat și 200 hec
tare cu rădăcinoase și
se lucrează din plin la
plantarea
cartofului,
verzei și conopidei.
(Gheorghe Cirstea).

Semănatul la
vreme — Ia baza
recoltelor
mari,
în cooperativa agrico
lă Mureșeni. jude
țul Mureș, sfecla de
zahăr, inul, ovăzul,
plantele furajere și
alte culturi au fost insămînțate, cu respecta
rea tuturor normelor
tehnice, in numai trei
zile lucrătoare.. Semă
natul la vreme explică
recoltele mari pe care
le obține, an de an, această unitate agricolă.
Cit despre porumb,
deși vremea este in
stabilă, ca și în alte unități, semănatul va fi
încheiat cel tîrziu pînă
la 17 aprilie. (Gheorghe
Giurgiu).

Măsuri pentru evacuarea excesului
de apă de pe terenurile agricole
Pe ogoarele județului Olt. cu deo
sebire in zonele de centru și nord,
s-a acumulat o mare cantitate de
apă provenită din ploile și lapovița
căzute în ultimele zile. Din controa
lele efectuate s-a constatat că pe în
tinse suprafețe cu semănături de
toamnă și culturi însămînțate recent
băltește apa,
excesul
de
apă
scurgîndu-se cu încetineală și cu
mare greutate. Comandamentul ju
dețean pentru agricultură s-a întru
nit operativ și a stabilit măsuri or
ganizatorice și tehnice care să fie
aplicate neintîrziat. încă din dimi
neața zilei de duminică, printr-o
amplă mobilizare a lucrătorilor ogoa
relor s-au desfășurat ample acțiuni
de evacuare a apelor și chiar de
prevenire a inundațiilor. La Crîmpoia, plrîul Dorofei, care în anii
din urmă a fost mai mult secat decit
cu apă, și-a ieșit din matcă inundînd importante suprafețe.
Dumi
nică și luni, alături de numeroși să
teni se aflau aici Vasile Crăciun,
, primarul comunei, și Voicu Bîgiu,

președintele cooperativei agricole,
care zăgăzuiau revărsările in două
zone din satele Buda și Crîmpoia,
deschizînd căi de evacuare a viitu
rilor. Totodată, la Crîmpoia, de pe
un vast platou semănat cu griu apa
era dirijată spre un lac de acumu
lare, de unde se poate scurge na
tural.
In consiliul agroindustrial Valea
Mare, pe un platou dintre comunele
Brebeni și Schitu, cu posibilități
limitate de scurgere naturală a sur
plusului de apă, l-am întîlnit
pe
Constantin Lupu, președintele consi
liului agroindustrial, cu zeci și zeci
de cooperatori care deschideau rigo
le de scurgere a apelor de pe cultu
rile de păioase și lucernă. La fel se
intervenea și pe ogoarele învecinate,
aparținînd cooperativelor agricole
Schitu și Vîlcele. La cooperativa
agricolă Turia, în după-amiaza zilei
de luni inginerii Mihai Albulescu,
Ioana Dividoiu și Anghel Iliescu, cu
mal bine de 60 de cooperatori, lu
crau la evacuarea apei. Mihai Albu
lescu, inginerul-șef al unității, ne

relata : „Pină deseară vom asigura
eliminarea apei de pe cele circa 180
de hectare afectate. De ieri, oame
nii lucrează în trei schimburi. Deși
obosiți, nu au lăsat o clipă cazmaua
și lopata din mină, iar unde a fost
cazul au folosit și gălețile. Nu vom
înceta activitatea pînă nu evacuăm
toată apa care băltește pe culturi".
Iar în alte locuri, acolo unde, da
torită reliefului, nu se poate asigura
o scurgere naturală a excesului de
apă. sint utilizate motopompele si
alte mijloace. O astfel de acțiune de
amploare a fost inițiată de comitetul
județean de partid în zona Potelu —
Corabia, în „Baltă", cum numesc
localnicii o întinsă suprafață redată
agriculturii, afectată puternic de
precipitațiile abundente. Aici, for
țele locale au fost întărite cu,specia
liștii și lucrătorii de la I.E.E.L.I.F.
Caracal, care au folosit și mijloacele
mecanice din dotare.

Mihai GRIGOROȘCUȚĂ
corespondentul „Scînteii"

în urmă cu aproape doi ani („Scînteia" nr. 13 322), intr-un articol se
prezentau atît rezultatele obținute, cît
și măsurile ce trebuiau luate la în
treprinderea de construcții de nave și
utilaj tehnologic din Tulcea pentru
reducerea greutății navelor realizate
aici. Motivele acestei intervenții sint
lesne de înțeles dacă avem in vedere
că întreprinderea consuma anual aproximativ 20 000 tone de metal. Ținînd seama de aceste elemente, să
vedem cum a evoluat consumul de
metal în ultima perioadă.

Cit din metalul consumat
se regăsește în produsul finit ?
Arătam în articolul precedent că.
datorită măsurilor luate pentru per
fecționarea tehnologiilor de fabrica
ție și reproiectarea unor repere, co
eficientul de utilizare a metalului a
crescut substanțial, ajungind in anul
1985 la aproape 92 la sută. O analiză
a modului cum au fost respectate"
normele de consum reliefează că in
anul 1986 s-au făcut economii de me
tal care însumează aproape 100 tone.
Aceste economii au fost obținute ca
urmare a introducerii pe scară largă
a debitării automate a tablei, perfec
ționării constructive a unor repere,
reintroducerii in circuitul productiv
a unor cantități tot mai mari de ma
teriale tefolosibile. Inginerul-șef cu
pregătirea fabricației al întreprinde
rii, Trifon Belacurencu, ne spune că
debitarea tablei se efectuează in pre
zent în totalitate automatizat, după
o nouă tehnologie, care are la bază
controlul numeric, deci folosirea
calculatorului. în felul acesta, pe
lingă creșterea productivității cu 10
la sută, se economisesc în fiecare an
aproape 30 tone de metal. Noua teh
nologie permite, totodată, reintrodu
cerea pe scară largă în circuitul pro
ductiv a metalului refolosibil. Despre
ce este vorba ? Folosind calculatorul
in procesul tehnologic de debitare se
optimizează utilizarea fiecărui for
mat de tablă. De aceea, s-a creat și
o magazie specială cu metal refolo
sibil rezultat din secțiile de produc
ție. Proiectanții de tehnologii din în
treprindere, folosind calculatorul, nu
mai apelează la magazia centrală de
laminate pentru execuția pieselor de

dimensiuni mici, ci Ia depozitul de
metal recuperat. Astfel, anual se re
introduc pe fluxul de fabricație
aproape 5 000 tone de metal. O dată
cu aplicarea acestei noi tehnologii
s-a scontat pe obținerea unui co
eficient de utilizare a metalului de
aproximativ 97—98 la sută. In mod
paradoxal însă, in ultimii doi ani
coeficientul de utilizare a metalului
a scăzut cu aproape 3 Ia sută. Moti
vul ?
— Din cauza lipsei de receptivitate
a specialiștilor din unitățile industriei

cu bulb, furnizori : întreprinderea
„Laminorul" Brăila (94 tone) și în
treprinderea metalurgică Oțelul Roșu
(231 tone). Lipsa unor laminate din
întreprindere determină pe proiec
tanții de tehnologie să caute soluții
de înlocuire a acestora cu altele, de
regulă de grosimi mai mari. O ana
liză a derogărilor făcute de proiec
tanții întreprinderii în primul trimes
tru al anului datorită lipsei de lami
nate pune în evidență că in toate ca
zurile au fost date soluții de folosire
a unor laminate de dimensiuni mai
mari. Cantitatea de metal consumată
în plus din această cauză însumează
60 tone.
O altă cale de reducere a greutății
navelor este aceea a folosirii lami
natelor la dimensiuni cit mai apro
piate de mărimea pieselor pentru a
diminua cît mai mult pierderile teh
nologice la debitare și prelucrare.
Nici în această privință Combinatul
siderurgic Galați nu a răspuns cu
promptitudine solicitărilor întreprin

La întreprinderea de construcții de nave
și utilaj tehnologic din Tulcea
metalurgice — ne spune Dumitru
Rușinoiu, directorul comercial al în
treprinderii — navele noastre sint
mult mai grele decit au fost proiec
tate. Cu toate că există programe și
contracte ferme pentru livrarea la
minatelor navale în trepte de grosi
me de 0,5 mm. Combinatul siderur
gic din Galați, care este principalul
nostru furnizor, procedează cu totul
altfel. Iată un exemplu : deși coman
dăm tablă de 9,5 mm, ni se trimite
tablă de 10 sau 11 mm. Or, un calcul
sumar arată că numai o zecime de
milimetru în plus la toate laminatele
folosite pentru corpul unei nave de
7 500 tdw mărește greutatea vaporu
lui cu 3,5 tone. Noi lucrăm însă cu
laminate a căror grosime este mai
mare cu 7—8 zecimi de milimetru și
numai din această cauză vapoarele
construite sînt mai grele cu aproape
10 tone, chiar dacă luăm toate mă
surile tehnologice pentru reducerea
consumului de metal.
în ultimele luni ale anului 1986 șl
în acest ah au apărut insă probleme
și in ceea ce privește livrarea ritmi
că a cantităților de laminate contrac
tate. Anul trecut, restanțele la tabla
navală acumulate de Combinatul si
derurgic Galați au însumat 6 100 tone,
iar in trimestrul I al acestui an —
1 869 tone. La acestea se adaugă res
tanțele față de contractele pe primul
trimestru al anului la profile navale

derii din Tulcea. Față de 12 formate
de tablă navală contractată, se li
vrează doar 4—5 sortimente și aces
tea de dimensiuni foarte mari.
Navele construite la. Tulcea
pot și trebuie să fie mai ușoare
Fără îndoială, conducerea Combi
natului siderurgic din Galați, cele
lalte unități metalurgice au dator.a
să examineze cu toată răspunderea
problema livrării la timp a lamina
telor, in sortimentele și de calitatea
prevăzută în contract, pentru a spri
jini pe constructorii navali în efortul
lor pentru diminuarea consumului de
metal.
Există însă și alte cauze care de
termină creșterea greutății navelor
construite la Tulcea. „Chiar dacă na
vele pe care le realizăm noi sint
după proiecte tip, iar prin tehnolo
giile folosite am înregistrat reduceri
de consumuri, încadrîndu-ne în nor
mele cerute de Registrul naval — ne
spune Dumitru Ivanov, director teh
nic al întreprinderii — considerăm că
există încă importante rezerve de
reducere a consumului de metal.
Pentru a valorifica aceste rezerve
este necesar ca proiectanții și unită
țile metalurgice să ne sprijine mai
mult în vederea promovării cu mal
mult curaj a materialelor mai ușoa

PRECIZĂRI ALE SPECIALIȘTILOR
Programul legumiculturii prevede ca. in acest an, să se realizeze
o producție de 8.5 milioane tone de legume, producție care să asigure
satisfacerea cerințelor de autoaprovizionare din fiecare județ, materia
primă pentru industria de conserve și disponibilități la export. Ploile
din ultimele zile, care au stînjenit în bună măsură desfășurarea semă
natului. sint binevenite pentru legumicultura, asigurînd apa în șol toc
mai într-o perioadă cînd se plantează răsadurile la un număr mare de
specii legumicole. Care e stadiul lucrărilor la zi în legumicultura și
ce trebuie întreprins, în condițiile determinate de ploi și scăderea tem
peraturii. in vederea desfășurării în bune condiții a activității în acest
sector ? La aceste întrebări ne răspunde inginerul Paul Focșeneanu,
directorul' Trustului economic pentru legume de cîmp din Ministerul
Agriculturii.
— Cu toate că primăvara a fost timp umed și rece, la un răsad călit,
mai întirziată decît in alți ani, iar prinderea este mai bună.
ploile din ultimele zile stînj'enesc
In zilele următoare, o dată cu în
desfășurarea normală a lucrărilor, irt călzirea timpului se va trece la
legumicultura a fost executat un plantarea tomatelor și altor culturi.
mare volum de lucrări. Astfel, ma Pentru obținerea de recolte mari si
zărea de grădină a fost însămînța- cit mai timpurii este necesar ca toa
tă pe 86 la sută din suprafața pre te pregătirile să fie încheiate. Mă
văzută. Și, ceea ce este mai impor refer, in primul rînd, la repicarea ră
tant. această lucrare s-a încheiat sadurilor de tomate, ardei și vinete.
într-un mare număr de județe. Este Datorită neajunsurilor care au exis
necesar să fie luate măsuri ca aceas tat în ce privește asigurarea foliei
tă lucrare să se încheie și în jude de polietilenă, in unele unități pro
țele Ialomița, Satu Mare, Galați și ducerea răsadurilor este intirziată.
Arad. Aceeași atenție trebuie acor Aceasta impune să fie luate măsuri
dată și celorlalte culturi legumicole. in vederea optimizării condițiilor de
Ceapa a fost plantată sau semănată creștere a răsadurilor, astfel încît
doar în proporție de 75 la sută, cele întîrzierile în dezvoltarea acestora
mai mari restanțe înregistrindu-se să fie recuperate. De asemenea, în
în județele Mehedinți, Dolj, Bihbr, trucît pe timpul nopții temperatura
Satu Mare, Prahova, Gorj și Sălaj. este scăzută, este necesară proteja
Concomitent, trebuie continuate rea răsadnițelor și închiderea solalucrările de plantare a răsadurilor riilor. Concomitent cu producerea
în cimp. Varza timpurie a fost plan unor răsaduri de bună calitate, tre
tată, practic, pe toate suprafețele buie asigurate și celelalte condiții de
prevăzute a se cultiva în unități a- care depinde obținerea unor produc
gricole din județele situate in zona I. ții mari și cît mai timpurii de legu
Totuși, pe ansamblul țării această me : pregătirea terenului pentru a
lucrare nu a fost efectuată decit pe se putea trece la plantat și asigura
80 la sută din suprafața prevăzută, rea materialelor de susținere. Tre
restanțe mai mari înregistrindu-se buie aplicate toate măsurile de ordin
în județele Gorj,
Caraș-Severin, tehnic menite să asigure intensifi
producției de legume, ceea ce
Vrancea, Iași, Cluj și Alba. Există carea
impune ca lucrările de sezon in le
condiții favorabile pentru a se în gumicultura să fie făcute cu cea mai
cheia această lucrare. Temperaturile mare răspundere.
scăzute nu constituie nici un pericol
pentru această plantă, din contră, pe
I. HERȚEG
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întreținerea

răsadurilor de

tomate la Asociația legumicolă Pecica,
județul Arad
Foto : Sandu Cristian

IMPORTANTE RESURSE DE DIMINUARE A CONSUMULUI
DE METAL AȘTEAPTĂ SĂ FIE VALORIFICATE
In repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat nece
sitatea reducerii consumurilor materiale și energetice, ca o condiție hotăritoare pentru asigurarea resurselor necesare economiei naționale și
creșterea eficienței în toate sectoarele de activitate. Această cerință a
fost subliniată cu deosebită pregnanță și la recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prilej cu care au fost criticate o
serie de neajunsuri existente in acest domeniu. In ancheta de astăzi pre
zentăm rezultatele investigației pe tema economisirii metalului într-o
importantă unitate constructoare de mașini.

Timp favorabil pentru plantarea
legumelor

Urmati-le exemplul!

re, dar cu aceleași caracteristici,
in special tablă navală. în prezent,
lucrurile se petrec astfel : proiectan
tul, in loc să promoveze otelurile de
rezistență superioară, indică in pro
iecte materiale de grosimi mari, care
îngreunează nejustificat navele con
struite, cu efecte negative și asupra
consumului de combustibil in exploa
tare".
Un exemplu este edificator în acest sens : la reproiectarea cargoului
de 1500 tdw, aflat in fabricație la
Tulcea, nu s-a avut în vedere redu
cerea greutății navei, ci doar creș
terea rezistenței corpului de navă. O
analiză a documentațiilor de execu
ție reliefează faptul că în loc să se
treacă pe scară largă la utilizarea la
minatelor cu rezistență superioară,
pe care industria metalurgică are po
sibilități să le producă, laminatele de
aceeași calitate au fost înlocuite cu
altele de grosime mai mare. Astfel,
se apreciază că greutatea cargoului
ce se realizează după noul proiect va
fi cu aproape 10 Ia sută mai mare.
Nu numai corpul navei va fi mai
greu. Din discuțiile purtate cu spe
cialiștii am aflat că unele agregate,
oferite de industria constructoare de
mașini pentru a le monta pe nave,
sint cu aproximativ 30 la sută mai
grele decit cele similare produse în
alte țări. Este vorba de pompe, ge
neratoare, tablouri electrice. Solici
tările repetate adresate de întreprin
derea thlceană unităților producă
toare de astfel de agregate în vede
rea reproiectării lor nu au primit
încă nici un răspuns.
Indiscutabil, atît industria metalur
gică, cit și unitățile care produc
agregate pentru echiparea navelor au
obligația să examineze cu maximă
răspundere toate problemele de care
depinde reducerea consumului de
metal la construirea vapoarelor. Nu
este mai puțin adevărat că nici șan
tierul naval din Tulcea nu a epuizat
toate posibilitățile de reducere a
consumurilor specifice. Tubulatura
confecționată este încă prea grea. Se
scontează ca prin generalizarea pro
cedeului tehnologic de copiere con
sumul de metal să se diminueze cu
aproximativ 5 la sută. De asemenea,
rebuturile înregistrate anul trecut au
dus la creșterea consumului de me
tal cu aproape 10 tone.
Este cît se poate de evident că
prin acțiuni comune din partea în
treprinderii tulcene, a proiectantului
— ICEPRONAV Galați, a unităților
metalurgice și constructoare de ma
șini, navele construite la Tulcea pot
fi mai ușoare, sporind eficiența fa
bricației.
Neculai AM1HULESE1
corespondentul „Scînteii"

...CONSILIULUI
AGROIN
DUSTRIAL DEVESEL. In mul
te unități agricole din
Me
hedinți s-a încheiat plantarea
cartofilor timpurii și de vară.
Ca urmare a unei bune organi
zări a muicii, in consiliile agro-industriale Gogoșu și Gruia
aceste lucrări s-au efectuat in
numai citeva zile. Și in consi
liul agroindustrial Dsvesel ur
mează să se cultive cartofii de
vară pe o suprafață de 120 hec
tare. Aici, după ce s-a înche
iat plantarea cartofilor timpurii,
lucrările au fost întrerupte. Ca
atare, cu cartofi de vară
nu
s-a plantat nici măcar un hec
tar. (Virgiliu Tătaru).

...S.M.A. VALEA MARE.
centrul de reparații de pe lingă
S.M.A. Vișina, județul
Olt,
in ziua de 11 aprilie se aflau
21 tractoare aduse aici pentru a
fi reparate. Sint ale unor sta
țiuni de mecanizare a agricul
turii și cooperative, agricole.
Intre acestea sint 5 tractoare ale
S.M.A. Valea Mare, aduse pen
tru reparații din iarnă și aflate
in așteptare la Vișina din luna
martie. Ele ar fi fost de tre
buință pe ogoare la Valea Mare,
unde, pe ansamblul consiliului
agroindustrial, se însămânțase
numai 13 la sută din suprafața
prevăzută. (Mihai Grigoroșcuță).

TĂRII-CÎT MAI MULT TITEI!
»

»

(Urmare din pag. I)
trăm la ele de mai bine de o lună de
zile. Am distrus o instalație I.C.5 și
acum este scoasă din uz de cind am
încercat să o tractăm cu buldozerele.
Brigada noastră, avînd și planul cel
mai mare, a primit, ce-i drept, un
sprijin direct din partea conducerii
schelei, astfel că avem 7 formații de
intervenții și 6 formații de reparații
capitale. Dar tot nu putem să facem
față din cauza acestor drumuri de
teriorate care ne răpesc mult din
timpul de lucru.
Fără îndoială, drumurile de acces
la sonde constituie o problemă nu
numai la schela din Poeni, dar aici
se pare că a căpătat o importanță cu
totul deosebită. Astfel stind lucru
rile, ne putem întreba dacă această
problemă capitală a drumurilor de
acces la sonde nu putea fi rezolvată
în atîția ani de existență a schelei ?
Inițial, a existat o rețea bună de
drumuri, dar pe parcurs zona de ac
tivitate s-a extins, s-au săpat sonde
noi care au început să producă, iar
drumurile au devenit tot mai mult
impracticabile. Anul trecut, in zona
brigăzii nr. 3 a sosit o formație spe
cializată din cadrul Trustului antre
priză generală de construcții speciale
petroliere, cu sediul la Ploiești, dar,
după un început promițător și dă
tător de speranțe, a lăsat lucrul la
jumătate să-1 continue și anul
acesta. Iată cît de păgubitoare poate
fi mentalitatea executării unui lucru
doar pe jumătate 1 Și dacă specia
liștii de la drumuri nu au înțeles
că trebuie să-și facă pe deplin da
toria. ce au întreprins factorii de
conducere ai schelei ? S-au complă
cut în această situație, lăsînd son
dele de izbeliște în așteptarea timpu
lui frumos.
Iată insă.
sondorii de la schela
vecină — Videle — confruntați și ei
în decursul anilor cu
problemele
drumurilor grele de acces, au găsit
o soluție : aceea a montării unor
instalații fixe pentru intervenții, cu
deosebire la sondele greu accesibile
și cu debite mai mari, pentru a fi
posibilă o intervenție în orice mo
ment. fără să mai fie nevoie să se
lupte cu troienele, ori, așa cum se
intimplă
frecvent
primăvara și
toamna, cu noroaiele. Oare specia
liștii Trustului de foraj-extractie
Bolintin, avînd chiar in propriul
cimp petrolier o astfel de experiență
bună, nu puteau să o extindă și la
Poeni ? Cu atit mai mult cu cit la
schela Poeni. datorită unor condiții
speciale de zăcămint (viituri de ni
sip). opririle neprevăzute ale sonde
lor sint mult mai frecvente decît in
oricare altă schelă din țară.
De fapt. în sarcina C"l trebuie să
fie această problemă a drumurilor
de acces la sonde ? Iată o problemă
ce se cere de urgentă rezolvată de
conducerea
Departamentului-centrală al petrolului și gazelor naturale

»

pentru Că, deși există întreprinderi
specializate în construcția si moder
nizarea căilor de acces spre sonde,
practic, de întreținere și reparare
nu răspunde
nimeni.
A calculat
oare cineva cît țiței nu se poate ex
trage la Poeni, și nu numai aici,
din cauza drumurilor de acces im
practicabile ?

mații este destul de slabă. în al
doilea rînd, cu excepția cîtorva me
seriași de certă valoare, oamenii
noștri de la intervenții nu muncesc
cu productivitatea necesară. Dacă
ar lucra măcar patru ore cu toată
seriozitatea, in ritm susținut, am
scurta mult
timpul de intervenții
sau de reparații capitale, am putea
extrage mult mai mult țiței". Dar
de ce patru ore ? De ce nu opt, atit
Cum poate spori randa
cît este programul de lucru ? între
mentul in muncă al forma
băm. „Ne preocupă foarte mult
această problemă pe care am dezțiilor de intervenție. ° allâ pr°*
bătut-o și în ultima" adunare gene
blemă de maximă importantă pen
rală și în recenta conferință de
tru
activitatea
schelei
de
la
partid. Am organizat cursuri de cali
Poeni este aceea a efectuării ope
ficare, dar mai avem multe de
făcut".
rative a intervențiilor la sondele
oprite din pompaj ; aceasta repre
Intr-adevăr, este mult de făcut
zintă, de fapt, unul din marile „se
în direcția ridicării
calificării oa
crete" ale folosirii la maximum a • menilor. a introducerii
ordinii și
potențialului fiecărei sonde. Cit tre
disciplinei în rîndul muncitorilor din
buie să dureze o intervenție ? In
formațiile de intervenții. Problema
primul rînd, este foarte important
realizării normelor de lucru com
cit de repede este depistată sonda
portă însă o analiză mai aprofundată
oprită din pompaj și, apoi, cît de
din partea forurilor competente, în
operativă este deplasarea instala
primul rînd în privința normării ac
ției. Pentru că fiecare operație de
tivității de intervenție la sonde, de
intervenție se încadrează într-un
oarece, după opinia unor specialiști,
barem de timp. Aici intervin iscu
aceste norme de lucru nu reflectă in
sința
meseriașilor, îndemînarea și
totalitate volumul real necesar de
experiența lor, dotarea cu sculele si
muncă.
piesele adecvate, fără a mai fi ne
Deosebit de problema drumurilor
voie de o nouă așteptare pentru
de acces la sonde și de aceea a slabei
aducerea acestora din magazia cen
trală. „Pentru operația pe care o
activități a multora dintre echipele
avem acum de executat la sondade intervenții și reparații capitale,
1044 — ne spune maistrul Petre Cosînt necesare măsuri și pentru în
chileț — baremul de timp este de
lăturarea altor neajunsuri. Intil de
16 ore, dar nu o putem face în mai
toate, trebuie asigurate condiții
puțin de 20—22 de ore. Asta în
pentru forarea unul număr de 58 de
seamnă că vor lucra la această sondă
sonde noi, pe baza cărora a fost
toate cele trei schimburi ale forma
fundamentat planul pe acest an.
ției. Or. nu toți muncesc la fel in
sonde care pină la această oră nu
cele trei schimburi : unii sint mai
au definitivate documentația și avi
rapizi, alții mai înceți...".
zele de începere a investițiilor. De
asemenea, există întîrzieri în apli
Problema esențială care se ridică
carea programelor de modernizare,
este : de ce nici una din formațiile
ceea ce influențează nivelul produc
de intervenție din schelă nu iși
ției de țiței și gaze naturale. Sint
realizează normele de lucru ? Iată
aspecte asupra cărora vom reveni
opinia directorului Neculai Gavril :
într-un viitor articol.
„In general, calificarea acestor for

CLUJ : Produse miniere peste plan
Colectivele unităților Combinatu
lui minier Cluj au ,încheiat primul
trimestru din acest an cu impor
tante depășiri de plan. Inginerul
Ioan Barna, directorul combinatu
lui, ne-a relatat că in această peri
oadă, ca urmare a mai bunei orga
nizări a muncii, folosirii cu randa
ment sporit a utilajelor și instala
țiilor miniere și întăririi discipli
nei in muncă, s-au extras, prelu
crat și livrat suplimentar benefi
ciarilor peste 1 000 tone minereu de
fier marfă, 1 100 tone caolin prepa
rat, 13 000 tone cuarțuri granulate,
425 tone alabastru micronizat, 120

tone feldspat. De asemenea, s-au
realizat importante
cantități de
produse noi, între care sorturi de
argile înnobilate pentru industria
siderurgică, alabastru micronizat
pentru industria de lacuri și vop
sele. Cele mai mari realizări au
fost înregistrate de minerii de la
Căpuș, Aghireșu, Băișoara, Jibou,
Valea Chioarului și Șuncuiuș, unde
au fost folosite cu mai mare efici
ență mijloacele tehnice din dotare
și s-a acționat cu mai multă fer
mitate pentru aplicarea programe
lor de măsuri țehnico-organizatorice. (Marin Oprea).
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„PREZENȚI CU FAPTA
!N TOATE REALIZĂRILE"

Mai întii o precizare. Numă
rul membrilor O.D.U.S. reprezintă
aproape un sfert din populația jude
țului Brăila : peste 94 900. din tota
lul de 398 193 locuitori. Iar din nu
mărul membrilor O.D.U.S. pe județ,
61 459 lucrează în întreprinderi și
instituții sau sînt pensionari și fe
mei casnice. Numărul membrilor
O.D.U.S. în satele județului este de
numai 33 518. Poate părea paradoxal,
căci în județ nu există decît două
localități urbane : municipiul Brăila
și orașul Făurei.
— Nu-i nici un paradox, ne asi
gură tovarășa Victoria Turcu. pre
ședintele consiliului județean al
F.D.U.S., argumentînd : Cînd spu
nem dezvoltare nu ne limităm
la noțiunea de oraș. Am scă
pa din vedere o întreprindere
de industrializare a sfeclei de za
hăr, cea de la Ianca-sat-comună. un I.A.S. de la Insurăței-comună;
altul de la Urleasca — la fel ; altul
de la... Deci comune în care urba
nizarea e ..la ea acasă", comune în
care avem de-a face cu o clasă mun
citoare în cel mai strict sens al cuvîntului. Cu toate calitățile ei : de
votament. disciplină, rigoare, iniția
tivă. Ei bine, tocmai acest „specific
brăilean". de fapt specific tuturor
județelor, este folosit pentru ridica
rea calității în întreaga activitate a
O.D.U.S. spiritul muncitoresc. în
așa fel încît fiecare din membrii
organizației să se regăsească în în
făptuirile de vîrf la locul de muncă,
în noua configurație a localității.
Dar. uite, trebuie să revenim la
fapte.
„BUN LA LOCUL DE MUNCA,
BUN CETĂȚEAN"

îl ascultăm pe maistrul Gheorghe
Mocanu.
președintele comitetului
O.D.U.S. de la vestita uzină „Pro
gresul". Vorbește rar, ca un om
trecut prin multe. întii despre
om : „Calitatea muncii n-ar face
multe parale fără calitatea de
om. Eu asta am învățat o viață de
om. asta-i învăț și acum pe oameni.
E. cum să spun, o politică de-o
viață. Care a fost adusă la putere
de comuniști". Si leagă, ca ceva fi
resc. obiectivele majore ale uzinei de

oamenii care le înfăptuiesc. Printre
care. în primul rind. calitatea. „Oricît ar fi de bună o mașină, o sculă,
nu fac mare lucru dacă cel care le

Din activitatea comitetelor
O.D.U.S. din județul Brăila
mînuiește nu caută să le facă mai
bune". Și ne vorbește despre su
dorul Gheorghe Babeș. membru al
O.D.U.S.. care lucrează după princi
piul «Sudura nu-i simplă lipitură,
după cum căsătoria nu-i simplă
viață-n doi». Sau despre fostul lui
ucenic. Gheorghe Cucu. azi maistru,
care consideră că «atunci cînd pasărea-și lasă puiul din cuib el tre
buie să știe să zboare». Dar, con
tinuă el. poate cel mai drag mi-i
lăcătușul Ion Tudorache. Care ne-a
dat necazuri. Bun lăcătuș, dar nu și
cetățean. «Ce-ai cu mine, meștere 1
Sint cu norma la zi. ba si peste ?
Sînt». A trebuit să vină «podul» să
fie adus... pe brazdă...".
Lucrurile s-au petrecut relativ
simplu : la propunerile cetățenilor
din cartierele Progresul și 1 Mai
trebuia construit podul peste calea
ferată, pe care trece și linia de
tramvai. Lucrare care necesită nu
numai munci necalificate. Comitetele
O.D.U.S. din cele două cartiere au
luat legătura cu cel din uzina „Pro
gresul", care a mobilizat zilnic sute
de muncitori, după ieșirea din
schimb. „L-am delegat pe Ionică al
meu să execute lucrări în punctele»
cheie — ne-a spus în continuare
maistrul. I-am anunțat și pe concetă
țenii din cartier că el este «delegat
al O.D.U.S.», nu simplu muncitor.
Unii au dat din cap a neîncredere.
Dar el a executat lucrările ca la
carte. Apoi a început să se burzulu
iască la cei care «se făoeau că lu
crează». Oamenii au început să-1
privească altfel. Iar la inaugurarea
podului. Ion Tudorache — prezent la
festivitate — era altul. L-am văzut
privind cu neascunsă mîndrie locu
rile unde a lucrat. Si-n cartier fai
ma lui e alta. De cetățean destoinic".
Experiența comitetului O.D.U.S. de

nu numai că a receptat pozitiv ce
rința, dar a intervenit pentru ajutor
la consiliul popular municipal prin
deputata Maria Brăilescu, inginerșef la combinat. Este numai una din
inițiativele ale căror înfăptuiri au
făcut din această zonă a orașului un
cartier fruntaș.
COMUNA CU... „ORAȘUL IN CASE"

însurăței — comună cu 2 580 gos
podării. aproape tot atîtea televizoa
re. apă la robinet, blocuri cu 200 de
apartamente care domină clădirea
„cîndva impozantă" a consiliului
popular comunal. „Peisaj care nu e
nicidecum unic în județ", ne asi
gură primărița Anișoara Burlacu.
Și adaugă : „Urbanizarea nu-i nici
pe departe încheiată. Chiar și-n
orașele «orașe» mai e cîte ceva de
făcut, darămite la noi. Mai avem
de ridicat blocuri. asezămi|tte cultu
rale,
extinderi. Dar, oricît ne-am
urbaniza. noi tot pîine vom pro
duce".
Nu vom reproduce aici zecile, su
tele de mii de ore de muncă ale
cetățenilor comunei pentru îmbogă
țirea patrimoniului edilitar, organi
zarea judicioasă a lucrărilor agrico
le în cooperativele „Scinteia" si
„Grivița roșie", în I.A.S. „însurățel"
care constituie sursele de bunăstare
a locuitorilor. Ne vom limita la cite
va realizări și inițiative cetățe
nești în care se recunoaște distinct
activitatea celor peste 800 de mem
bri ai O.D.U.S. din comună :
• participarea tuturor locuitorilor
(inclusiv a corpului didactic de la
cele 5 școli și liceul agroindustrial
la lucrările de recoltare ;
® renovarea și curățenia în toate
clădirile de învățămînt ;
• amenajarea și îngrijirea parcu
lui din fața consiliului popular ;

CRITICA SI AUTOCRITICA
(Urmare din pag. I)

referiri la un om sau altul se men
ționează cu înțeles că are un pro
nunțat spirit critic și autocritic — aceasta sugerînd dintr-o dată că res
pectiva persoană are certe posibilități
de a evolua, pozitiv grație capacității
de a discerne, indisolubil legată de
exigența spiritului critic și autocri
tic, fără de care n-ar putea fi iden
tificați factorii autentici ai progre
sului.
în unele cazuri se manifestă însă
și neînțelegeri în legătură cu exer
citarea acestor drepturi esențiale asi
gurate de viața democratică a socie
tății noastre, neînțelegeri care nu
pot să nu influențeze și răspunde
rea cu care se acționează pentru în
făptuirea sarcinilor ce revin fiecărui
colectiv, climatul de exigență ce tre
buie să existe la fiecare loc de
muncă.
Așa cum a subliniat in repetate
rînduri secretarul general al parti
dului. inclusiv la recenta consfătuire
de lucru pe probleme economice de
la C.C. al P.C.R.. se observă uneori
un slab spirit critic și autocritic,
tendința gravă de a justifica lipsu
rile, de a găsi explicații așa-zis
„obiective" unor stări de lucruri
negative. Firește, în apariția unui
fenomen negativ pot fi — și adese
ori sînt — implicate și asemenea cau
ze. Uneori însă totul se transferă
asupra acestor cauze, ele luînd, ast
fel, forma unui adevărat paravan ex
plicativ, în spatele căruia se ascund
serioase deficiențe proprii de ordin
organizatoric, de angajare, de disci
plină și răspundere în îndeplinirea
îndatoririlor. Cel mai adesea, ase
menea mentalități eșuează în ade
vărate „exerciții" abstracte de cri
tică și autocritică. Purtătorii unor
asemenea mentalități se preocu
pă cum să „iasă" bine „la auto
critică", să
convingă pe alții,
dar nu și pe ei înșiși, că sînt
în mod efectiv preocupați de starea
de lucruri respectivă, că vor acționa
în mod radical pentru îndreptare,
pentru remediere și perfecționare.
Peste un timp
însă,
lucrurile
nefiind schimbate, se recurge din
nou la critică și, citeodată, la auto
critică. Se uită, astfel, că, oricît de
bine făcute, critica și autocritica nu
constituie, nu pot
constitui decit
prefața devenirii
și nu devenirea
însăși. Că faptele, atitudinile, rezul
tatele constituie veritabilă măsură
a sincerității și temeiniciei autocri
ticii și nu „frumusețea" formulării
acesteia. Că atunci cînd critica și
autocritica devin un scop în sine,
pot împrumuta accente demagogice,
cu totul străine modului cum con
cepe partidul nostru exercitarea
acestor drepturi și îndatoriri funda
mentale ale comuniștilor, ale tuturor
oamenilor muncii. „Trebuie să avem
oameni — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.
— care să înțeleagă că n-avem ne
voie de Justificări, de dovezi, de acte,
de hirtii ! Avem nevoie de oameni
care să lupte și să soluționeze Ia
timp problemele".
Ne aflăm într-o perioadă de
„asalt" al noului, de „ofensivă" a
perfecționării
pe
toate planurile
vieții sociale. Acest proces de ampiă
complexitate cere, pentru a progresa,
rezultate, realizări, atitudini de an
gajare, dăruire și competență. Spe
cificul său face ca toate cuvintele
prin care se numesc aprecieri și an
gajamente să aibă o mare valoare
atît timp cit dau glas unei analize
temeinice, cît exprimă evaluări exi

gente, cit prilejuiesc un examen
cinstit și sever al propriei munci,
în acest sens, critica și autocritica
sint incluse și implicate de momen
tul acțiunii, de ritmurile perfecțio
nării. Orice alte sensuri ale acestor
forme, cu precădere cele justifica
tive, se pot transforma, cu voia sau
fără voia autorilor lor, în adevărate
piedici. De aici și atitudinea intran
sigentă față de manifestările care
conțin, într-un fel sau altul, ase
menea atitudini.
Intilnim, alteori — atunci cînd se
examinează starea de lucruri dintr-o unitate sau alta, dintr-un co
lectiv mai larg sau mai restrîns —
și tendința de a folosi criti
ca nu în mod principial, pentru
a se ajunge astfel la rădăci
na cauzelor unor neajunsuri, sens
care implică și discutarea propriei
munci, a propriului aport, ci doar
de a îndrepta (de data aceasta
neprincipial, în mod subiectiv sau
pătimaș) tăișul criticii către unele
persoane. Caracterul dăunător al
unor asemenea practici constă în
aceea că, în fond, se mimează spi
ritul criticii autentice, care trebuie
să pătrundă la nivelul cauzelor,
să stabilească măsuri concrete de
îndreptare, de perfecționare a mun
cii. In acest fel, în fapt se com
promite însuși spiritul critic, cre
dibilitatea lui și forța de a înrîuri,
de a îndrepta, de a mobiliza con
științele.
în acest context se cuvine subli
niată și importanța corelării judi
cioase a criticii și autocriticii în prooesul exercitării lor concrete în fie
care organizație de partid, în fie
care colectiv. Sînt situații care
impun accentuarea criticii sau a
autocriticii. Dacă cineva din con
ducerea unei centrale sau a unui
minister participă la o adunare
generală a oamenilor muncii din
tr-o unitate unde nu s-au îndeplinit
indicatorii de plan din motive de or
ganizare internă, este firesc, este ne
cesar ca accentul să cadă pe critică.
Dar în orice situație trebuie să fie
avută în vedere și răspunderea per
sonală în
perpetuarea respectivei
stări de lucruri. Cu alte cuvinte, au
tocritica se cere să fie și ea pre
zentă. Și nu în mod formal, în ge
neral, ci din perspectiva unor anga
jamente și măsuri concrete, menite
să ducă la soluționarea eficientă a
problemelor, la înlăturarea neajun
surilor.
Or. așa cum arată viața, se crede
uneori că anumiți oameni, mai ales
dacă sint învestiți cu răspunderi in
cadrul colectivului, au dreptul numai
la critică, iar alții numai la auto
critică. își face citeodată loc un gen
de „specializare" : unii cu critica,
alții cu autocritica. Mai dăunător
este cînd asemenea practici sint
împinse pînă la adoptarea pripită,
voluntaristă a unor măsuri organi
zatorice luate pe loc, fără o ju
dicioasă cumpănire.
Firește, sînt situații cînd se impun
măsuri organizatorice, ele asigurînd
îndreptarea unor deficiențe, per
fecționarea muncii. Toate acestea
se cer însă discutate și adoptate în
cadrul organizatoric legal asigurat
de democrația noastră de partid și
socială, pe baza legilor în vigoare.
Lucru cu atît mai necesar cind este
vorba de cadre cu experiență, cadre
în care societatea noastră a investit
mult, care au făcut nu o dată do
vada devotamentului și competenței
lor profesionale. Pirghii esențiale de
perfecționare a muncii de partid și
sociale, critica și autocritica pol

funcționa ireproșabil numai în inte
riorul structurilor organizatorice ale
democrației noastre, valorificînd po
tențialul de experiență și inițiativă
al comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii, slujind cauza perfecțio
nării activității de conducere în țoala
domeniile.
'Așa cum cere secretarul general
al partidului, trebuie să se lichideze
mentalitățile învechite, anumite că
tușe care țin încătușați sau de
care se prind unii care nu se an
gajează cu fermitate în procesul
perfecționării! muncii. „Spiritul re
voluționar, noul mecanism econo
mic, modernizarea pe care am hotărît să o introducem în toate do
meniile presupun un spirit nou, re
voluționar de muncă, de disciplină,
de respectare neabătută a legilor
țării, a tehnologiilor", subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Iar acest spirit nou, revoluționar
se bizuie, între altele, pe spiritul
critic și practicarea sa efectivă, crea
toare, constructivă, în interesul ge
neral al mersului înainte.
întotdeauna critica și autocritica
trebuie să mobilizeze, să stimuleze,
să precizeze măsuri, să clarifice
direcții
de acțiune.
Capacitatea
reală de mobilizare a criticii și
autocriticii depinde într-o măsu
ră foarte importantă și de lu
ciditatea și realismul angajamen
telor, de fundamentarea riguroa
să a obiectivelor. Cînd nu se bi
zuie pe acest examen sincer, obiec
tivele fie nu sînt realizate, fie sînt
realizate prea ușor și atunci critica
și autocritica ce urmează nu-și mai
pot afla adevărata lor substanță
educativă, mobilizatoare. Din acest
punct de vedere este întotdeauna
necesar să se asigure o corelare te
meinică între angajamente și posibi
lități; numai astfel se va asigura o
capacitate de mobilizare reală a an
gajamentului (care se cere să fie în
totdeauna realist, mobilizator, să
țină seama de posibilitățile reale).
Toate acestea ilustrează convingă
tor importanța ce trebuie acordată
instaurării în fiecare colectiv, în fie
care organizație de partid a unui
climat exigent, propice criticii și
autocriticii principiale, afirmării ro
lului acestora în promovarea nou
lui, în îmbunătățirea
calitativă a
muncii, în perfecționarea ei perma
nentă. Se poate spune că instaurarea
pretutindeni a climatului de exigen
ță și principialitate constituie priori
tatea esențială pentru exercitarea
optimă a criticii și autocriticii,
înainte de a-și găsi o replică în
adunarea de partid, de pildă, atitu
dinea delăsătoare, fapta negativă vor
fi evaluate, taxate și admonestate de
acest climat exprimat prin opinia
colectivă. Această opinie trăiește și
reacționează mereu, în fiecare mo
ment ; ea nu așteaptă neapărat șe
dința sau un anume moment bilanțier ; ea constituie oglinda ce în
soțește în fiecare moment acțiunea
umană, personală și colectivă. Pe
acest fundal,
forurile democra
ției noastre de partid și so
ciale pot asigura la un nivel
superior cadrul propice manifes
tării cotidiene, firești a criticii
și autocriticii, ca instrumente de
mare preț în formarea omului nou,
în perfecționarea muncii, in reali
zarea sarcinilor economice, sociale,
obștești, în exercitarea optimă a ro
lului conducător al partidului.

Coreene

Cu prilejul celei de-a 75-a ani
versări a zilei de naștere a tovarășu
lui Kim Ir Sen, secretar general al
Comitetului Central al Partidului
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coree
ne. luni a fost oferită o recepție de
Zo Iăng Guk, ambasadorul R.P.D.
Coreene la București.
Au participat tovarășii Gheorghe
Rădulescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului de Stat,
Ion Dincă, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ion Stoian, membru supleant al
Comitetului' Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. adjunct! de șefi
de sectie la C.C. al P.C.R.. membri
ai conducerii Ministerului Afacerilor
Externe, altor ministere și instituții
centrale, Asociației de prietenie rbmâno-coreeană, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, ac
tiviști de partid și de stat, generali
și ofițeri superiori, ziariști.
Au luat parte șefi ’de misiuni di
plomatice acreditați la București,
membri ai corpului diplomatic.
în timpul recepției s-a toastat in
sănătatea tovarășului Kim Ir Sen și
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
pentru dezvoltarea relațiilor de
prietenie și colaborare dintre parti
dei^ și țările noastre. în folosul și
sore binele ambelor popoare, în in
teresul cauzei generale a socialismu
lui, păcii și cooperării in lume.

împlinirile obștii - măsură a spiritului civic
la uzina „Progresul", unde organi
zația numără peste 3 900 membri,
s-ar putea sintetiza astfel : „unirea
calităților clasei muncitoare cu ca
litatea de cetățean".
Inițiative pornite din uzină de
membri ai O.D.U.S. sînt adesea pre
luate de comitetele de cartier ale
O.D.U.S.. ca de exemplu conteinerizarea materialelor refolosibile. Ini
țiative care impulsionează activita
tea cetățenească și in celelalte car
tiere ale municipiului.
„în cartierul Hipodrom, de pil
dă. toate gardurile metalice (de sîrmă sau tablă) au fost înlocuite cu
garduri vii. Mecanismul lucrării —
același :
președintele
comitetului
O.D.UJS. din cartier, Mihail Teodorescu.
s-a
adresat
comitetului
O.D.U.S. de la Centrala industrială
de fibre, celuloză și hirtie. cu o bună
pondere de locuitori în zonă. Acesta,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

R. P. D.

Subliniind marea importanță a sistemului organismelor democratice
în amplul proces al prefacerilor revoluționare din țara noastră, în
cuvintarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din 24—25 martie a.c., tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Să pornim de la faptul că dezvoltarea
democrației, participarea maselor largi, a poporului Ia conducerea tuturor
sectoarelor constituie factorul hotăritor pentru înfăptuirea socialismului și
comunismului, pentru ridicarea generală a nivelului de civilizație al
tării noastre, pentru întărirea independenței și suveranității țării".
Componentă a Frontului Democrației și Unității Socialiste, O.D.U.S.,
alături de celelalte organizații democratice și obștești, își concentrează
întreaga activitate spre înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de
Congresul al XIH-lea al partidului, regăsindu-se practic, prin munca
membrilor săi, în toate realizările dobîndite de poporul român.
Cum se desfășoară activitatea de îndrumare a comitetelor O.D.U.S.
pentru stimularea spiritului civic, gospodăresc al membrilor acesteia,
pentru canalizarea energiei și priceperii lor spre obiectivele esențiale ale
dezvoltării economico-sociale a localităților ? Iată citeva aspecte in
acest sens din județul BRĂILA.

Ambasada

• asigurarea cu semințe și răsa
duri pentru cultivatorii de legume.
La care s-ar putea adăuga răs
punsurile laconice ale primăriței la
întrebările : „planul de .contractări
și predări de produse agroalimentare 7“ — „onorat" ; „planul lucră
rilor de urbanizare și înfrumuseța
re 7“ — „onorat" ; „planul de auto
finanțare 7“ — „onorat". Etc., etc.
Din însăși cifra membrilor O.D.U.S.
reiese că incă nu toți locuitorii co
munei aparțin acestei
organizații.
„Tocmai de aceea, precizează inter
locutoarea. adunările cetățenești sînt
stabilite la noi paralel cu adunările
O.D.U.S. Ai cărei membri concen
trează atenția cetățenilor asupra
obiectivelor esențiale, iar împreună
cu deputății stabilesc măsurile de
înfăptuire a lor". în felul acesta,
membrii O.D.U.S. acționează ca o
forță generatoare de initiative, de
mobilizare pentru înfăptuirea lor.
Desigur, aceasta depinde de calitatea
moral-politică a membrilor O.D.U.S.
Care este determinată. în măsură
hotărîtoare. de pregătirea lor in
cercurile de invățămint politic. învățămint care se desfășoară potri
vit...... specificului nostru", precizează
interlocutoarea. Adică, tinind .seama
de numărul mare de intelectuali
membri ai O.D.U.S.. aceștia sînt de
obicei însărcinați să conducă cercu
rile de învățămînt politic. Prezentînd anumite teme, ei le concreti
zează prin exemple din comună, evi
dențiind faptele gospodărești ale
concetățenilor, semnificația lor pen
tru dezvoltarea comunei, prezentind
obiectivele viitoarei dezvoltări. Iar
participanții. în cuvintul lor. contu
rează initiative, mijloace de acțiune.
Aici și-au avut punctul de pornire
numeroase inițiative cetățenești care,
însușite de consiliul popular, au de
venit realități. Un alt „specific" al
activității O.D.U.S. la însurăței, care,
„oricît se va urbaniza, va produce
tot pîine". în oampaniile de vîrf
ale agriculturii nu mai e timp
de învățămînt. Cum se asigură
atunci mobilizarea oamenilor la ac
tivitățile permanente 7 Prin fnsăși
componența
comitetului
comunal
O.D.U.S. : sănătate — medicul pe
diatru. Mila Manolache. președintele
comitetului ; legătura cu oamenii —
Veta Dumitru, diriginte al oficiului
poștal ; comerț — Ion Galer. con
tabil la C.P.D.A.M. ; mobilizare la
munci agricole — Tănase Iconaru.
mecanizator ; educație — Ioana Moinocea. educatoare : lucrări gospodă
rești — Lucia Gradea, cooperatoare;
grădinițe — Ionel Ene. învățător.
.„'ke-am referit, desigur, doar la
cîteva aspecte ale activității or
ganizațiilor democrației și unității
socialiste într-un județ „cu spe
cific", ca de altfel toate județele,
în localități „cu specific". Care „spe
cific" insă este propice participării
largi a membrilor acestei organiza
ții. a tuturor cetățenilor. Si care, ca
toți cetățenii patriei, se recunosc cu
justificată mîndrie în împlinirile
obștii. ,

tV
20.00 Telejurnal. Zilei Muncii — fapte
le de muncă ale țării
20,15 Viața economică
20,25 Memoria documentelor (color). Un
nume străbate veacurile : Ștefan
cel Mare
20,40 Teatru TV (color). „Drumul spre
fericire" de Dan Tărchilă. Pre
mieră TV.
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins între 14 aprilie, ora
20 — 17 aprilie, ora 20. în tară : Vre
mea va fi rece la Început, apoi se va
încălzi ușor. Cerul va fl variabil, mai
mult noros in cursul după-amlezelor,
cînd se vor semnala averse Izolate de
ploaie, mai ales în regiunile nordice
și estice. Sînt posibile intensificări tre
cătoare de vînt în prima parte a in
tervalului in estul tării cu 35 kilometri
pe oră șl, de asemenea, in zonele
montane cu 40 pină la 70 kilometri
pe oră. Minimele diurne vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, mal coborite pînă la minus 3 grade in depre
siunile intramontane în primele nopți,
cînd de altfel pe alocuri se va semnala
brumă în regiunile centrale și nordi
ce. Maximele diurne se vor încadra
între 10 și 20 de grade, mal ridicate
local în ultima zi. La București : Vre
mea va fi rece Ia început, apoi se
va încălzi ușor. Cerul va fi schimbă
tor. Condiții reduse de ploaie, even
tual la începutul Intervalului. Vîntul
va sufla predominant slab. Tempera
turile minime nocturne vor fi cuprin
se între 2 și 5 grade. Iar cele maxime
diurne între li sl 15 grade, mai ri
dicate în ultima zi.

Laurențin DUȚĂ

Domnule președinte.
Doresc să vă mulțumesc deosebit de sincer pentru urările dumnea
voastră pe care mi le-ați adresat cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a
zilei mele de naștere.
Folosesc acest prilej pentru a exprima dorința ca relațiile de coope
rare între țările noastre să se dezvolte în continuare în mod armonios.
Primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei consideratiuni.

PIERRE AUBERT
Președintele Confederației Elvețiene

Viața economico-socială
a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCtNTEI!"

TEIUȘ : Repere urbanistice
La Teiuș, important
centru feroviar, nu se
schimbă doar trenuri
le. Se află in continui
schimbare insăși înfă
țișarea acestei comune
cu 7 200 locuitori, por
nită ferm pe drumul
urbanizării. Cine spu
ne că știe Teiușul din
gară, intre două tre
nuri, nu știe ce spune,
tn centrul comunei
s-au dat nu demult in
folosință un nou bloc,
cu peste 40 de aparta
mente, prevăzut cu
spații comerciale la
parter, precum și un
bloc cu 44 garsoniere
în zona Fabricii
de
zahăr, obiectiv indus
trial intrat in funcțiu
ne
in anul trecut.
Zestrea comunei însu
mează 215 apartamen
te. Deocamdată. Pen
tru că in zona centra
lă se construiește in
tens. Se află in lucru
alte 65 de apartamen
te in blocuri care au
la parter spații comer

ciale cu o suprafață
de peste 1 000 metri
pătrați. Tot in zona
centrală au mai fost
construite un modern"
complex comercial și
un complex meșteșu
găresc al cooperativei
„Tehnometal" din lo
calitate. Comuna dis
pune de o cuprinză
toare rețea de 48 uni
tăți prestatoare de ser
vicii, astfel incit nu
surprinde faptul că in
ce privește valoarea
serviciilor pe locuitor
Teiușul depășește unele orașe din județul
Alba. De asemenea, pe
raza comunei își des
fășoară activitatea 45
unități de mică indus
trie.
Alte noutăți din co
muna Teiuș : o școală
generală cu 16 săli de
clasă, un cămin cultu
ral,
un
dispensar
uman unde funcțio
nează și unul dintre
primele centre din țară
de recuperare din me

diul rural. Teiușenii se
mândresc cu faptul că
în comuna lor lungi
mea străzilor asfaltate
se apropie de 9 kilo
metri, iar a celor mo
dernizate depășește 24
kilometri. De cițiva
ani, comuna Teiuș a
fost conectată la siste
mul regional de ali
mentare cu apă pota
bilă din riul
Sebeș,
alături de municipiul
Alba Iulia și orașele
Sebeș. Aiud și Blaj,
încă o dovadă că la
Teiuș însemnele urba
nizării sînt puternice.
Da acest început de
primăvară,
cetățenii
comunei, zorind cu
muncile cimpului, își
găsesc vreme, ca buni
gospodari, să se pre
ocupe și de înfrumu
sețarea așezării, să
pună flori și să să
dească pomi, si dea o
mină de ajutor șantie
relor de construcții.
(Ștefan Dinică).

BACĂU : întineresc pădurile
Pădurile Bacăului, care ocupă
peste 40 la sută din suprafața ju
dețului. vor fi întinerite și în acest
an cu o nouă generație de brazi,
molizi, stejari și alte specii autoh
tone de mare productivitate. Vor
fi împădurite 1 230 hectare de te
ren, din care 325 hectare pămînturi degradate, improprii agricul
turii.
— La această dată — ne spune
inginerul Costică Arhip, inspectorșef al Inspectoratului silvic jude
țean — se lucrează pe toate șan
tierele deschise în cele 14 ocoale

silvice. Participă un mare număr
de oameni, tineri și vîrstnici. Ma
terialul săditor necesar, circa 6
milioane de puteți, este asigurat
din pepinierele pronrii. Acordăm,
de asemenea, atenție extinderii
culturilor specializate de arbuști
fructiferi, duzi. nuci, la care se
adaugă și culturile de răchită.
Cele mai mari suprafețe au fost
împădurite pină acum in raza de
activitate a ocoalelor silvice Bacău,
Sascut. Traian, Fîntinele șl Zeletin. (Gheorghe Baltă).

SIBIU : Șantiere ale tineretului
Zilele acestea s-au deschis in ju
dețul Sibiu un șantier județean și
două șantiere locale de muncă
patriotică ale tineretului.
Peste
2 000 de brigadieri vor participa la
lucrări pe șantierele de construcții

de locuințe din municipiile Sibiu
(in cartierele Valea Aurie. Turnișor, Terezian, 11 Iunie) și Mediaș,
precum și pe șantierul de desecări
din zona Cristian. (Ion Onuc Ne
meș).

ACTU ALOTATE A SIPOI^TOVĂ
FOTBAL: O singură echipă
fără înfrîngeri
Putem spune că Jiul a obținut un
rezultat bun pe terenul propriu,
2—2, pentru că Steaua a venit și a
jucat la Petroșani cu formația ei
cea mai redutabilă, din care n-a
lipsit nici unul dintre jucătorii as
tăzi renumiți în Europa. Este un
.semn bun că echipa noastră cam
pioană nu subapreciază adversarii
și că ține la prestigiul dobindit. Să
mai observăm că Steaua rămine
singura echipă neînvinsă din cam
pionat, cu un golaveraj senzațio
nal : 51—9 (și cu mențiunea că
tocmai Jiul a marcat duminică
două din cele nouă goluri !). în
celelalte partide, s-au Înregistrat
rezultatele : Dinamo — Universita
tea Cluj-Napoca 2—0 (prin două
goluri înscrise de Mateuț), F.C.M.
Brașov — Victoria 0—0, F.C. Olt —
S.C. Bacău 2—0, Sportul studen
țesc — F.C. Argeș 2—0, Rapid —
Petrolul 2—1, Oțelul — Universi
tatea Craiova 1—0, Gloria — Chi
mia 3—1, Flacăra — Corvinul 1—0.
Clasamentul : Steaua — 40, Di
namo — 33. Victoria — 27, F.C. Olt
— 25, F.C.M. Brașov — 25, Sportul
studențesc — 24. F.C. Argeș — 24,
Petrolul — 23. „U“ — 21. S.C. Ba»
cău — 21, Corvinul — 20, Univ.
Craiova — 20, Gloria — 20, Oțelul

— 19, Rapid — 19, Jiul — 18, Chi
mia — 18, Flacăra — 15.
Etapa viitoare : la 22 aprilie, cu
Steaua — Rapid și Corvinul —
Sportul studențesc în program.
în seria I a diviziei B. un nou
lider : Politehnica Iași, învingătoa
re, la Cîmpina, cu 1—0, în timp ce
Progresul Brăila a pierdut cu ace
lași scor la F.C. Constanța. Pe pri
mele locuri: Politehnica Iași — 30,
Progresul Brăila și C.S.M. Suceava
— cîte 29, F.C. Constanța — 28. în
seria a Il-a, A.S.A. Tg. Mureș a
cîștigat, tot la limită, 1—0, derbiul
cu Progresul Vulcan. în clasament.:
A.S.A. — 34, Progresul Vulcan —
30. Clasamentul primelor locuri în
seria a III-a : Politehnica Timișoa
ra — 33, F.C. Bihor — 30 (3 puncte
penalizare), F.C. Maramureș — 27,
Gloria Bistrița — 25.
în încheiere, o știre din fotbalul
spaniol : clubul Real Madrid a pe
depsit cu o amendă de un milion
de pesetas (aproximativ 9 000 do
lari) pe Juanito, jucătorul elimi
nat de pe teren în meciul Bayern
Mttnchen — Real (4—1). Pentru
proteste la adresa deciziilor arbi
trului in același meci, au
fost
amendați de asemenea Gallego și
Santillana (cîte 100 000 pesetas).

BOX: „Centura de aur“
Pe ringul instalat in Pavilionul
central din cadrul Complexului
expozițional din Piața Scînteii au
început luni întrecerile competiției
internaționale de box „Centura de
aur", tradițional turneu, ajuns Ia
a 16-a ediție, la care participă
pugiliști din Bulgaria, Cehoslova
cia. R.P.D. Coreeană, Cuba, Egipt,
R.D. Germană. Japonia, Turcia,
U.R.S.S. și România.
în prima gală, urmărită de un
numeros public, s-au disputat
meciuri spectaculoase, de bun nivel
tehnic. într-una dintre cele mai
interesante întîlniri, la categoria
cocoș, tînărul boxer român Ion
Guzganu
a obținut
victoria la
puncte (decizie 5—0) în fața lui
Thong long Zin (R.P.D. Coreeană).
La aceeași categorie, vicecampio-

VASLUI. Sub egida consiliului
județean de educație politică și cul
tură socialistă. în toate localități
le vasluiene se desfășoară manifes
tări dedicate împlinirii a 25 de ani
de la încheierea cooperativizării agriculturil în țara noastră. Astfel, la
căminele culturale Deleni. Costești,
Fălciu. Cîrceni. la Combinatul de
fire sintetice din Vaslui, la case
le de cultură din Bîrlad și Huși,
la biblioteca județeană și la cea
orășenească Negrești au avut Ioc
expuneri și mese rotunde, au fost
prezentate spectacole artistice și
deschise expoziții foto-documentare. de carte și ds artă plastică.
(Petru Necula).
BUZĂU. Sub auspiciile consiliu
lui județean de educație politică și
cultură socialistă, In județul Buzău
a început cea de-a XIII-a ediție a

nul european și cîștigător al „Cen
turii de aur" la ediția precedentă,
Alexandr Hristov
(Bulgaria) l-a
învins la puncte (decizie în unani
mitate) pe Angin Altan (Turcia),
Kasin Rahimov (U.R.S.S.) a dispus,
tot Ia puncte, de Ri Miong Cial
(R.P.D. Coreeană), în timp ce
Anton Adrian (România) l-a învins,
prin abandon în rundul 2, pe Galal
Algendi (Egipt).
Alte rezultate : categ. semimuscă : Marcelo Rojelio (Cuba) b.ko II
V. Burcă (România) ; categ. mijlo
cie : Lino Ramirez (Cuba) b.ab III
Marcel Beresoaie, (România) ; Flo
rian Vasile (România) b.ab. III Aii
EI Nehaui (Egipt).
Astăzi vor avea loc alte două gale
preliminare, de la orele 15,30 și,
respectiv, 18,30.

GIMNASTICĂ: Decizii
ale Uniunii europene
La congresul Uniunii europene
de gimnastică (U.E.G.), ce a avut
loc recent Ia Madrid, s-au adoptat
citeva decizii importante privind
calendarul
competițional.
După
cum ne-a informat președintele
federației noastre, Nicolae Vieru,
care a participat la congres în ca
litate de delegat al comitetului di
rector al Federației internaționale
de gimnastică (F.I.G.), o dată cu
anul 1989 se va produce o impor
tantă lărgire a competițiilor eurpp.ene. Âstfel, din 1989 va lua
ființă „Cupa Europei", competiție
individuală pentru cei mai buni 12
sportivi și 12 sportive, calificarea
efectuîndu-se prin punctajul cumu
lat la un șir de turnee stabilite
de U.E.G;
De asemenea, din 1989 va avea
loc, pe lingă campionatele euro
pene individuale de juniori și ju
nioare, și campionatul pentru echi
pele de juniori (fete — pînă la 15
ani, băieți — pînă la 18 ani).
în sfîrșit, din 19'89, campionatele
europene feminine și masculine
se vor separa iarăși ca loc de des
fășurare a concursurilor, astfel :
campionatele feminine — Belgia,
campionatele masculine — Suedia.

HANDBAL: Steaua - 20 de titluri!
Campionatul național masculin
s-a terminat cu victoria echipei
Steaua. Felicitînd clubul militar
pentru acest nou succes, să subli
niem că, din 29 de ediții ale cam
pionatului, Steaua a cîștigat 20 !
Sub conducerea tehnică a lui Radu
Voina, secund Ștefan Birtalan, for
mația, în frunte cu Nicolae Munteanu, Vasile Stingă și Marian Du
mitru, a parcurs aproape fără gre
șeală etapele campionatului : 15
victorii din 16 partide, golaveraj
439—332, puncte — 46. Pe locurile
următoare în clasamentul final :
Politehnica Timișoara — 41 p, Minaur — 39 p, Dinamo București —
39 p, Dinamo Brașov — 28 p, Uni
versitatea Craiova — 25 p. Au re
trogradat : Constructorul Oradea și
Independența Carpați Mîrșa.

CLUJ. Formațiile cultural-artistice din unitățile medico-sanitare
din județul Cluj laureate ale Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei" au prezentat la Casa de cul
tură a studenților din municipiul

în Semifinalele „Cupei campio
nilor" (feminin), Ia Kiev : Spartak
— Știința Bacău 28—24, deci băcăuaricele au fost eliminate. Din pă
cate, nici Chimistul Rm. Vîlcea, pe
teren propriu, in semifinalele „Cu
pei cupelor" n-a reușit să se cali
fice pentru finală, deși a învins pe
T.S.C. Berlin cu 22—18, adică la
aceeași diferență cu care pierduse
meciul tur. Conform regulamentu
lui, la scorul general de 33—33, s-a
calificat echipa care a înscris mai
multe goluri în deplasare. Să no
tăm insă că echipa noastră a avut
multe situații favorabile, a ratat și
patru lovituri de penalitate de la 7
metri și să conchidem că s-a cam
eliminat singură !

Rubrică de Valeriu MIRONESCU

CARNET CULTURAL
tradiționalei
manifestări
„Luna
cărții in întreprinderi și instituții".
Deschiderea a fost marcată de o ac
țiune complexă la întreprinderea
„Metalurgica" Buzău pe tema „Opera
tovarășului Nicolae Ceaușescu —
contribuție de inestimabilă valoare
la îmbogățirea teoriei și practicii
construcției
socialiste".
(Stelian
Chiper).

Trei dintre componentele lotului
nostru reprezentativ, Camelia Voinea, Celestina Popa și Gabriela
Potorac au obținut rezultate bune
la concursuri internaționale. Ast
fel, la concursul internațional de
gimnastică de la Londra, proba
feminină a fost cîștigată de Ca
melia Voinea (România), cu 38,65
puncte, urmată de Liss Elliott (An
glia) — 38,40 puncte, Boriana Stoianova (Bulgaria) — 38 puncte,
Yang Yanli (R. P. Chineză) — 37.90
puncte. Au participat 20 de spor
tive din 10 țări. In concursul spe
cial pe aparate din cadrul compe
tiției internaționale de gimnastică
de la Cottbus (R.D.G.), Celestina
Popa (România) s-a clasat pe pri
mul Ioc la bîrnă — cu 19,70 puncte,
urmată de coechipiera sa Gabriela
Potorac — 19,50 puncte. La sol a
cîștigat Martina Jentsch (R.D.G.) —
19,70 puncte, secundată de Potorac
— 19,45 puncte. La sărituri victo
ria a revenit canadiencei
Lori
Strong — 19,55 puncte, iar la pa
ralele pe locul intîi s-a situat
Daerte Thumler (R.D.G.) — 19,70
puncte, Potorac ocupînd locul 3 cu
19.50 puncte. Amintim că Potorac
cîștigase și la individual compus.

Cluj-Napoca un spectacol sub ge
nericul „Slavă partidului și condu
cătorului său". Programul a cuprins
montaje literar-muzicale, recitaluri
dp poezie patriotică, creații ale
unor membri ai cercurilor și cena
clurilor literare. De asemenea, la
biblioteca centrală universitară a
fost vernisată o expoziție cu lucrări
realizate de artiști plastici amatori.
(Marin Oprea).

BIHOR. La complexul muzeal
județean din Oradea a fost verni
sată expoziția județeană de artă
populară organizată în cadrul ac
tualei ediții a Festivalului național

„Cîntarea României". Pot fi admi
rate aici o mare varietate de piese
de port popular, țesături, cusături,
împletituri, incrustații în lemn,
ceramică, precum și obiecte din
sticlă, faianță, nuiele, podoabe și
jucării, lucrări reprezentative pen
tru măiestria creatorilor populari
din zona Crișului Negru, a Crișului
Repede și a văii Barcăului. exprimînd vechimea și autenticitatea
vetrei
etnofolclorice
bihorene.
(loan Laza).
DOLJ. In localitățile rurale din
județul Dolj au fost organizate ex
puneri. proiecții de filme documen
tare, întîlniri cu scriitori și dezba
teri dedicate împlinirii unui sfert
de secol de la încheierea procesu
lui de cooperativizare a agricultu
rii. (Nicolae Băbălău).
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Acțiuni și luări de poziție pentru
dezarmare și pace
Demonstrații de protest împotriva prezenței
bazelor militare străine în Marea Britanie
LONDRA 13 (Agerpres). — In
fața bazei militare americane Welford din comitatul Berkshire a avut
loc o demonstrație de protest a
unui grup de femei împotriva pre
zenței pe teritoriul britanic a ba
zelor militare străine. Participan
tele au cerut desființarea bazelor
militare americane din Anglia și
retragerea armelor nucleare de la
aceste baze. Demonstrații similare
au avut loc și in alte orașe ale ță-

rii. Astfel, in fața fabricii de arme
nucleare din orașul Oldermaston
un grup de activiste ale mișcării
pentru pace au lansat 300 de ba
loane negre in semn de protest
față de alocarea de către Marea
Britanie a 300 milioane lire sterli
ne pentru Construirea acestei uzine,
unde ar urma să se producă focoa
se nucleare pentru rachetele ba
listice de tipul „Trident". Poliția a
intervenit împotriva demonstrante
lor, operind arestări.
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Săptămînă de acțiuni în Franța pentru încetarea
\
experiențelor nucleare
\ PARIS 13 (Agerpres). — Sub de in care se cere guvernului francez
\ viza „Nu experiențelor nucleare să înceteze testele nucleare efec
din Pacific !“, in întreaga
tuate pe atolul Mururoa din Pacific
\ franceze
Franță s-a desfășurat o săptămină
și să folosească toate posibilitățile
de
acțiuni
împotriva
continuării
\ experiențelor nucleare. In cadrul existente pentru inițierea unor ac
țiuni în direcția lichidării rachete
\ acestor acțiuni militanta pentru lor nucleare de pe continentul eu
\ pace francezi au difuzat manifeste ropean.
\
NU - armelor atomice
\ în Danemarca au început
marșurile
de
primăvară
pe
continentul european 1
\
COPENHAGA
(Agerpres).
—
In
BONN
(Agerpres). — Președin
\ Danemarca au inceput tradiționa tele fracțiunii
din Bundestag a
\
\
\
\
\
\
\
\

lele marșuri de primăvară pentru
pace. La marșul desfășurat la Co
penhaga au participat reprezentan
ții a peste 100 de organizații
antirăzboinice naționale și locale.
Participanții cer măsuri imediate
și hotărite pentru încetarea cursei
înarmărilor, a experiențelor nu
cleare, pentru crearea unei zone
denuclearizate in nordul Europei,
împotriva planurilor de extindere a
competiției militare in Cosmos,
pentru retragerea
___ „___
rachetelor cu
rază medie de acțiune din Europa.

DUBLIN (Agerpres). — In capi
tala Irlandei s-au încheiat lu
crările conferinței internaționale
„Dezarmarea și dezvoltarea", in ca
drul căreia o serie de oameni de
știință, de personalități ale vieții
politice și sociale, reprezentanți ai
clerului au dezbătut problematica
încetării cursei înarmărilor șl tre
cerii la măsuri de dezarmare. O
atenție deosebită a' fost acordată
rolului țărilor neutre din Europa in
climatului
procesul îmbunătățirii
politic de pe continent, Vorbitorii
unor
au subliniat
necesitatea
eforturi susținute pentru realizarea
dezarmării.

Peste 100 000
manifestanți la Sydney
si Melbourne
CANBERRA 13 (Agerpres). — Mii
de cetățeni au luat parte la mar
șuri ale păcii in capitalele statelor
Australiei, pentru a-și exprima
greocuparea in legătură cu escalaarea cursei înarmărilor și dorința
de a se asigura liniștea planetei.
După cum transmite agenția Taniug, la Sydney și Melbourne peste
100 000 de persoane — reprezentind
toate grupările politice, etnice, re
ligioase și culturale — au dat ex
presie acestei preocupări, care frămintă întreaga opinie publică. Cu
același prilej a fost subliniată ne
cesitatea desființării bazelor mili
tare străine de pe teritoriul aus
tralian și a realizării unor acorduri
angajante de dezarmare.
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WASHINGTON (Agerpres). —
Rezultatele unui sondaj de opinie
întreprins de rețeaua americană de
televiziune „Newslink" in rindul a
1 300 elevi și studenți americani
demonstrează că majoritatea covirșitoare a acestora consideră că
principala problemă a contempora
neității o reprezintă eliminarea pe
ricolului unui conflict nuclear.
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Pentru eliminarea
pericolului atomic
STOCKHOLM (Agerpres). — Sub
deviza „De la cursa înarmărilor la
dezarmare", la Stockholm urmează
să se desfășoare o conferință in
ternațională a militanților pentru
pace, organizată de asociația „In
ginerii suedezi împotriva armei nu
cleare". La reuniune vor lua parte
oameni politici, specialiști in dife
rite domenii ale științei și tehnicii,
organizarea sa bucurindu-se de
sprijinul și al altor mișcări pentru
pace suedeze. Expresie a preocupă
rii pentru salvgardarea păcii și
eliminarea pericolului nuclear, in
'Suedia iși desfășoară activitatea in
prezent 25 de organizații de genul
asociației amintite.

\
\

Partidului
Social-Democrat
din
R. F.G., Hans-Jochen Vogel, s-a
pronunțat in favoarea propunerilor
privind eliminarea rachetelor cu
rază medie de acțiune din Europa.
Luînd cuvintul in parlament, Vogel
a subliniat că încheierea unui acord
corespunzător între
U.R.S.S și
S. U.A. in acest sens ar fi in folo
sul R.F.G.

Conferință internațională
cu tema „Dezarmarea
și dezvoltarea"
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Peste 200 000 de persoane, venite din toate statele Indiei, au luat parte
la marșul pentru dezarmare și pace desfășurat la Delhi

- (din actualitatea

politică)

==========

R.F.G. între poziții divergente și factori neprevăzuți
Pe plan electoral, 1987 este un an
de intensă solicitare pentru partidele
politice din R.F.G. După alegerile
pentru Bundestag din 25 ianuarie și
după scrutinul regional din Hessen
de la 5 aprilie, sint eșalonate, la
intervale relativ scurte, consultări
pentru reînnoirea dietelor regionale
în landurile Hamburg. Bremen, Renania-Palatinat și Schleswig-Hol
stein.
Transferate pe plan regional, dis
putele electorale nu mai domină
acum scena federală de la Bonn,
unde, de citeva săptămîni, viata po
litică vest-germană și-a reluat cursul
'obișnuit. Noul cabinet, format din
nouă reprezentanți ai Uniunii creștin-democrate, cinci ai Uniunii creștin-sociale și patru ai Partidului li
beral-democrat, și-a expus în par
lament programul de guvernare, care
include un inventar al celor mai ac
tuale probleme atît din domeniul po
liticii interne, cit și externe.
Din prima categorie fac parte pro
blemele reducerii șomajului, care a
atins proporții ample, menținerii
conjuncturii economice, protejării
mediului ambiant, combaterii infla
ției și protejării monedei naționale
de fluctuațiile înregistrate in ulti
mul timp la bursele internaționale.
Declarația guvernamentală, relevînd
aceste probleme, nu formulează încă
soluții concrete pentru frecare șector în parte. „N-u există nimic con
cret in legătură cu marile probleme
existente", constata într-un prim
comentariu postul de radio SWF.
In forma sa actuală, programul
guvernamental încearcă să împace
poziții divergente ale partenerilor
de coaliție și să răspundă și unor
factori neprevăzuți, care au de
terminat „corectarea" unor prognoze
prea optimiste în domeniile social
și economie.
Șomajul afecta, la finele lunii ia
nuarie, 2 497 200 persoane, cu 279 000
mai multe decît in decembrie 1986.
In industria siderurgică se așteaptă
suprimarea a încă 25 000 locuri de
muncă. Concomitent, agenția D.P.A.
relata despre atitudinea sceptică a
reprezentanților cercurilor de afaceri
privind perspectivele conjuncturii economice. „Ritmul de creștere eco
nomică, aprecia organizația „Deut
sche Industrie und Handelstag", con
tinuă să slăbească". „In economie se
înmulțesc motivele de preocupare"
(„Die Welt"). „1987 devine un an
mai dificil" (fostul ministru liberal
Lambsdorff).
în aceste condiții, sindicatele au
cerut partidelor coaliției guverna
mentale „să combată efectiv șoma
jul in loc să se poarte dispute asu
pra cuantumului «cadourilor» oferi
te, prin reforma impozitelor, celor

cu venituri mari". Intr-adevăr, se
prevede ca restringerea veniturilor
federale prin reducerea impozitelor
(încasările urmează să scadă, eșa
lonat, cu aproximativ 50 miliarde
mărci) să fie compensată prin mic
șorarea cu 25 miliarde a subvențiilor
statului în diferite sectoare, inclusiv
cele cu caracter social.
Un loc important ocupă în decla
rația guvernamentală problemele re
feritoare la politica externă. In acest
cadru se preconizează promovarea
unor relații stabile, de parteneri, cu
toate statele din Europa, inclusiv
cele din Est, realizarea de progrese
în domeniul dezarmării, a unui acord
privind eliminarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune.
„Politica externă — scria ziarul „Die
Wclt" — trebuie să țină seama de
schimbările importante intervenite in
lume".
în acest context, presa vest-ger
mană a comentat favorabil răspunsul
pozitiv
al
cancelarului
R.F.G,,
H. Kohl, la propunerea președintelui
Consiliului de Stat al R.D.G., E. Ho
necker, cu privire la organizarea
unei reuniuni a reprezentanților ce
lor două state germane pentru ela
borarea unei poziții comune față de
problema eliminării rachetelor nu
cleare din Europa.
Dorința celor două state germane
de a intensifica relațiile bilaterale a
fost, de altfel, ilustrată in ultimul
timp de frecventele întîlniri ale re
prezentanților conducerii de partid și
de stat din R.D.G. cu lideri politici
ai U.C.D., U.C.S., P.L.D. și înalți
funcționari
guvernamentali
din
R.F.G.
La elaborarea capitolelor de poli
tică externă ale declarației guver
namentale, liberalii, al căror repre
zentant, H. Genscher, rămîne titu
larul ministerului respectiv și în
noul cabinet, și-au susținut pozițiile
prezentate în timpul campaniei elec
torale. Presa vest-germană a apre
ciat succesul P.L.D. in alegerile par
lamentare — concretizat printr-un
plus substanțial de voturi și de man
date în Bundestag — drept un re
zultat. îndeosebi, al audientei de
care s-au bucurat opiniile realiste
ale liberalilor privind unele proble
me de politică externă. De altfel, ca
rezultat al acestei audiențe sporite,
liberalii vor dispune de un departa
ment în plus — al educației (pe
lingă cele ale afacerilor externe, jus
tiției și economiei) — în noul guvern.
Liderii P.L.D. și-au
propus, ca
until din țelurile principale, urmărite
și in timpul negocierilor premergă
toare formării guvernului, continui
tatea politicii anterioare. „Trebuie
să înțelegem — declara recent mi

nistrul de externe — că salvarea
păcii, ca și păstrarea bazelor vieții
pe Pămint ridică in fața noastră sar
cini care pot fi rezolvate numai în
comun, trecindu-se peste deosebirile
dintre sistemele sociale și politice".
El s-a pronunțat pentru noi forme
de colaborare între Est și Vest, subli
niind că toate țările, mari sau mici,
au dreptul la același nivel de secu
ritate.
In ce privește partidele opoziției
parlamentare — P.S.D. și partidul
ecologist, rămîne în suspensie even
tuala colaborare pe plan regional în
tre cele două grupări, în cadrul că
rora există atît susținători, cit și ad
versari ai acestei formule. In orice
caz, concomitent cu abordarea unor
aspecte fundamentale ale orientării
de viitor a P.S.D., in sensul unei
înnoiri programatice și de conținut
a politicii partidului, sînt căutate
răspunsuri și soluții la probleme de
actualitate ; este, astfel, știut că de
curind W. Brandt a anunțat că
se retrage din funcția de președinte
al P.S.D., deținută aproape un sfert
de secol. Un congres extraordinar va
soluționa peste citeva luni problema
succesorului său.
Această decizie neașteptată, care
în mod normal urma să intervină
abia la Congresul ordinar al P.S.D.
din 1988, împreună cu pierderile de
voturi la alegerile din landul Hessen
sînt apreciate de presa vest-germa
nă drept un indiciu al frămîntărilor
din rindurile social-democraților în
căutarea și conturarea unui curs
care să determine refacerea și spo
rirea audienței lor electorale.
în problemele curente, cum este
cea a șomajului, P.S.D. opiniază că
ea nu trebuie lăsată la voia intîmplării, ci necesită o intervenție sub
stanțială din partea statului. Pe de
altă parte, lideri ai P.S.D. formulea
ză adesea propuneri menite a scoate
din impas sau a stimula negocierile
de dezarmare. Recent, E. Bahr a
propus, la o reuniune organizată la
Milnchen, crearea de-a lungul fron
tierei dintre R.F.G. și R.D.G. a unui
coridor demilitarizat, fără arme nu
cleare, chimice și armament greu. O
propunere mult discutată a avansat
și O. Lafontaine, șeful guvernului
din landul Saar, care s-a pronunțat
în sprijinul desprinderii Bundeswehrului din structurile militare in
tegrate ale N.A.T.O., după formula
practicată de Franța.
Rămîne de văzut în ce măsură
aceste poziții se vor concretiza în
noua legislatură cu ocazia abordării
efective a problemelor de stringen
tă actualitate internațională.

PENIRU REALIZAREA NElNTÎRZIATA A UNUI ACORD
PRIVIND LICHIDAREA RACEIEÎELOR NUCLEARE DIN EUROPA
Comunicatul comun la încheierea vizitei secretarului general
al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, în R. S. Cehoslovacă
PRAGA* 13. (Agerpres). — Comuni
catul comun dat publicității la Praga la încheierea vizitei oficiale de
prietenie efectuate în R.S. Ceho
slovacă de Mihail Gorbaciov, secretar
general al C.C. al P.C.U.S., sublinia
ză dorința celor două părți de a. ex
tinde și adinei relațiile bilaterale în
toate domeniile.
In cadrul măsurilor destinate însă
nătoșirii climatului internațional, în
comunicat se subliniază că o impor
tanță deosebită o are încheierea cit
mai urgentă a unui acord separat cu
privire la lichidarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, so
vietice și americane, din Europa.
Odată semnat acest document — ara
tă comunicatul — va fi asigurată re
tragerea complexului de rachete oporativ-tactice dislocat în R. S. Ceho
slovacă. Totodată, un asemenea docu
ment va contribui la materializarea
propunerilor R.S.C. și R.D.G. privind

crearea in Europa centrală a unui
coridor liber de arma chimică și a
unui coridor denuclearizat la granița
dintre statele membre ale Tratatului
de la Varșovia și cele ale N.A.T.O.
R.S.C. și U.R.S.S. se pronunță pen
tru adincirea colaborării dintre sta
tele europene în toate domeniile și
vor acționa pentru ca- reuniunea de
la Viena să-și aducă o contribuție
substanțială la consolidarea securită
ții pe continentul nostru, la reduce
rea înarmărilor și la întărirea încre
derii între state.
Comunicatul relevă, de asemenea,
necesitatea stringentă a lichidării fo
carelor de tensiune prin mijloace
pașnice.
în încheiere se arată că P.C.C. și
P.C.U.S. se pronunță consecvent pen
tru acțiuni comune ale tuturor parti
delor comuniste și muncitorești; ale
forțelor progresiste șl democratice
în lupta pentru progres social, de
zarmare și pace.

MOSCOVA: Convorbiri sovieto-americane
MOSCOVA 13 (Agerpres). — Luni,
la Moscova, au început convorbirile
dintre Eduard Șevardnadze. minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., și
secretarul de stat al S.U.A., George
Shultz, care se află într-o vizită in
capitala Uniunii Sovietice.
Pe agenda convorbirilor se află
discutarea unor probleme legate de
negocierile bilaterale privind arma

mentele nucleare și cosmice. Sînt dis
cutate perspectivele elaborării unui
acord între U.R.S.S. și S.U.A. privind
lichidarea rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune din Europa. Păr
țile efectuează, de asemenea, un
schimb larg de păreri cu privire la
probleme ale securității, ale situației
internaționale și ale relațiilor bila
terale. relatează agenția T.A.S.S.

^AGENȚIILE DE PRESA
sQS - pe scurt
PREMIERUL DESEMNAT AL
ITALIEI, Oscar Luigi Scalfaro, democrat-creștin, ministrul afacerilor
interne în cabinetul demisionar,
și-a continuat consultările în ve
derea formării unui nou guvern.
Potrivit agenției ANSA, ‘Oscar
Luigi Scalfaro nu a ajuns încă la
un rezultat concret care să poată
duce la soluționarea crizei de gu
vern, care durează deja de peste 40
de zile, una dintre problemele di
ficile constituind-o și poziția dife
rită a partidelor democrat-creștin și
socialist față de referendumurile
asupra unor probleme de ordin ju
ridic și economic, programate pen
tru 14 iunie.
PROGRAM
DE
REFACERE.
Luînd cuvintul la un miting popu
lar în orașul Beira, președintele
Mozambicului. Joaquim Chissano,
a declarat că economia. țării este
confruntată cu mari greutăți, iar
programul de refacere reprezintă
„un război declarat foametei și să
răciei". După cum a explicat vor
bitorul, cauzele unei asemenea si
tuații se datoresC, pe plan intern,
acțiunilor întreprinse de bandele
criminale antiguvernamentale sti
pendiate de regimul rasist de la
Pretoria, care dezorganizează viața
economică a Mozambicului. Tot
odată, efectele crizei mondiale au
repercusiuni mai mari asupra eco
nomiei țării.

DECLARAȚIE COMUNA CHINO-PORTUGHEZA. La Beijing a
avut loc, luni, semnarea oficială a
declarației comune chino-portUgheze in problema teritoriului
Macao — relatează agenția China
Nouă. In numele guvernelor celor
două țări, documentul a fost sem
nat de premierul Consiliului de
Stat al R.P. Chineze, Zhao Ziyang,
și primul ministru al Portugaliei,
Cavaco Silva. In declarație se
arată că Guvernul R.P. Chineze va
prelua exercitarea efectivă a su
veranității sale asupra teritoriului
Macao cu începere de la 20 de
cembrie 1999.
ÎN BANGLADESH, guvernul a
început distribuirea de pămint fa
miliilor sărace din mediul rural,
în cadrul acestei acțiuni Vor fi dis
tribuite terenuri insumînd aproxi
mativ 8Q0 000 de acri (323 742 hec
tare). Fiecare familie va primi 2
acri (aproximativ 0.8 hectare) de
pămînt din partea guvernului. în
plus, fiecare familie căreia îi va fi
distribuit pămînt va primi o sumă
de 3 000 taka (aproximativ 100 do
lari) pentru a cumpăra animale
necesare lucrării pămîntului. iar
impozitele funciare au fost reduse
de la 500 taka la 1 taka pe acru.

DECLARAȚIE. Președintele Ar
gentinei, Raul Alfonsin, a decla
rat, la Buenos Aires, că dificultă
țile economice interne sînt serioa

ORIENTUL MIJLOCIU
• In favoarea convocării unei conferințe internaționale de
pace asupra Orientului Mijlociu ® Apropiata reuniune a
Consiliului National Palestinian
CAIRO 13 (Agerpres). — Egiptul și
ședintele C.N.P. a subliniat că parti
Etiopia sprijină ideea con-vocării unei
cipanții la conferință sint chemați să
conferințe internaționale de
pace
aprobe dreptul legitim al poporului
asupra Orierftului Mijlociu, la care
palestinian la autodeterminare și
să ia parte toate părțile implicate în
crearea unui stat independent, subli
criza din regiune, se arată in comu
niază agenția FANA.
nicatul comun dat publicității
la
Cairo, la încheierea vizitei șefului
Represiunile autorităților israeliestatului etiopian, Mengistu
Haile
ne de ocupație împotriva locuitori
Mariam. In document se evidențiază
lor arabi din teritoriile situate pe
importanța soluționării
imediate,
Malul vestic aL Iordanului continuă
prin mijloace pașnice, a conflictului
cu deosebită intensitate. Duminică,
iraniano-irakian, care contravine in
puternice forțe polițienești și unități
ale armatei au blocat accesul spre ta
tereselor celor două țări și popoare,
băra de refugiați de la Dheisheh, din
constituind, totodată, o amenințare
apropiere de Bethlehem. în interio
la adresa păcii și securității regio
nale și internaționale.
rul căreia au fost efectuate perche
ziții și operate arestări. în localita
tea Salfit au fost arestați 120 de eKUWEIT 13 (Agerpres). — Confe
rința Consiliului Național Palestinian
levi palestinieni care s-au împotrivit
(C.N.P.) (parlamentul) de la 20 apri
autorităților de ocupație. Din dispo
ziția acestora, în orașele Bethlehem
lie este așteptată de toate grupările
și Beit-Sahur au fost închise pentru
palestiniene, a declarat șeicul Abdul
o săptămînă cursurile școlilor arabe
Hamid Al Sayeh, președintele consi
ai căror elevi au participat la de
liului. Intr-un interviu acordat zia
rului kuweitian „Al Anbaa", el a re
monstrațiile de protest împotriva ad
ministrației israeliene. în urma de
levat că agenda conferinței va cu
monstrațiilor care au avut loc du
prinde. intre altele, un raport al Co
minică, la Ramallah și El-Khalil zeci
mitetului Executiv al O.E.P. și dez
de palestinieni au fost arestați. îm
baterea situației din taberele de repotriva demonstranților poliția a fo
fugiați palestinieni din Liban și din
losit bastoane de cauciuc, grenade
teritoriile arabe ocupate. Referincu gaze lacrimogene și furtunuri
du-se Ia necesitatea convocării unei
cu apă.
conferințe de pace asupra Orientului
(Agerpres)
Mijlociu, sub egida O.N.U., pre

Încheierea Congresului P.C. din Bangladesh
DHAKA 13 (Agerpres). — La
Dhaka s-au încheiat lucrările celui
de-al IV-lea Congres al P.C. din
Bangladesh. Participanții au pdoptat
programul partidului într-o
nouă
redactare. Au fost alese, de aseme
nea, organele de conducere ale parti-

se și că Argentina traversează, în
prezent, o adevărată stare de cri
ză — transmite agenția de presă
argentiniană Telam. EI a subli
niat că in țară se depun eforturi
mari pentru depășirea acestor difi
cultăți. între problemele majore
menționate figurează datoria ex
ternă și scăderea prețurilor la une
le produse pe piața internațională.
PROIECT DE CONSTITUȚIE.
Partidul Comunist Brazilian a pre
zentat parlamentului proiectul unei
noi Constituții, care prevede între
altele desființarea proprietății lati
fundiare, gratuitatea invățămîntului și asistenței sanitare, controlul
asupra companiilor străine. P.C;B.
este singurul partid din Brazilia
care a prezentat un proiect de
constituție care să înlocuiască le
gea supremă rămasă în vigoare
din perioada regimului militar.

AMÎNARE. Zborurile navetelor
spațiale americane nu vor fi re
luate în februarie
1988, cum se
credea, ci în august 1988. Informa
ția, publicată de ziarul american
„The Washington Post", este înso
țită de remarca privind dificultă
țile cu care se confruntă specia-,
liștii.. firmei , „Morton-Thiocol." in
elaborarea unor modificări la ra
chetele cu combustibil solid. După
cum este cunoscut, tocmai aceste
rachete ajutătoare au stat la baza
accidentului navetei „Challenger".

LA .COPENHAGA a încetat, luni,
din viață, după o scurtă suferință,
în vîrstă de 67 de ani, Joergen
Jensen, președintele P.C. din Dane
marca. Din anul 1975, Joergen Jen
sen a fost deputat al Folketingului.
ÎN
CAPITALA
SIRIEI
au
început lucrările primei Conferințe

dului — Comitetul Central și secre
tariatul. In funcția de secretar ge
neral a fost reales Muhammad Farhad. Au fost adoptate și unele mo
dificări la statutul partidului, trans
mite agenția T.A.S.S.

naționale în problemele educației.
Participă cadre didactice Venite din
diferite orașe ale țării, ca și acti
viști ai mișcării pentru alfabetizarea populației. In deschiderea lu
crărilor s-a subliniat că pentru indeplinirea sarcinilor de dezvoltare
și progres trasate de guvernul si
rian este necesară cuprinderea intregii populații in sistemul de invățămînt.
DECES. Sîmbătă a încetat din
viață, la locuința sa din Paradise
Valley (Arizona), scriitorul american
Erskine Caldwell, în virstă de 83 de
ani. Autor al „Drumului tutunului"
și al altor circa 100 de romane și
150 de povestiri, Caldwell și-a concentrat atenția și interesul său
scriitoricesc asupra vieții rurale
din sudul Statelor Unite.

nuții politici, de a ridica interdicția
asupra activității Congresului Na
țional African și de a-1 elibera pe
liderul acestuia, militantul Nelson
Mandela.
Alocuțiunea rostită de Pieter
Botha survine într-un moment in
care lupta populației de culoare
pentru drepturile sale inalienabile a
intrat într-o nouă fază, căpătind
dimensiuni din ce în ce mai ample
și în condițiile unei recrudescen
țe fără precedent a represaliilor
din partea forțelor de ordine. Dar
măsurile restrictive impuse de ra
siștii de la Pretoria nu pot să stea
în calea mișcării antiapartheid, care
capătă o amploare tot mai mare și
începe să fie susținută inclusiv de
cercuri ale minorității albe.

Criza de guvern din Finlanda
HELSINKI 13 (Agerpres). — Ca
urmare a refuzului Partidului So
cial-Democrat, principala formațiune
politică din Finlanda, de a se asocia
cu Partidul Coaliției Naționale (con
servator) și cu Partidul de Centru, la
Helsinki a început a doua rundă de
consultări în vederea formării nou
lui cabinet. Președintele Mauno Koivisto i-a încredințat, de data aceasta,
mandatul lui Harri Kolkeriu (mem

bru al Partidului Coaliției Naționale),
care va fi ajutat de Esko Rekola, cel
care a condus prima rundă de con
sultări.
După cum remarcă observatorii,
s-a ajuns la o situație neobișnuită pe
scena politică finlandeză, în condiții
le in care Partidul de Centru a înce
tat să joace rolul principal în nego
cierile pentru constituirea noului ca
binet.

Activitate la bordul complexului
orbital sovietic
MOSCOVA (Agerpres). — După
cum anunță agenția T.A.S.S., cos
monauta Iuri Romanenko și Alek
sandr Laveikin au ieșit in spațiul
cosmic pentru a efectua operațiunile
necesare cuplării depline a modu
lului „Quant" de complexul orbi
tal „Mir—Soiuz Tm-2“. In cursul
cercetării exterioare a sistemului
de cuplare, cosmonauta au consta
tat că acesta nu a funcționat din
cauza unui obiect străin nimerit
intre modul și complex. După în
depărtarea
obiectului
respectiv.
Centrul de dirijare a zborului a
pus din nou in mișcare aparatele
cosmice pentru a asigura cuplarea
acestora.
In conformitate cu programul de
zbor al complexului orbital știin
țific pilotat „Mir", la 13 aprilie a
fost desprins blocul de serviciu al
modulului
astrofizic
specializat
„Quant". Acest bloc, relatează agenția T.A.S.S., conținea instalația

motoare, folosită pe orbită pentru
manevrele de apropiere și cuplare
a modulului cu stația orbitală. Mo
dulul astrofizic „Quant" dispune
de două sisteme de cuplare. Cel
de-al doilea, situat in partea de
unde s-a decuplat blocul motor,
este destinat primirii unor nave de
transport.
Luni, precizează agenția citată,
cosmonauta Iuri Romanenko și
Aleksandr Laveikin și-au continuat
activitatea la bordul complexului
științific orbital. Ei au
deschis
chepengul de acces al modulului
astrofizic „Quant" și au observat
încăperea laboratorului cosmic, nou
sosit, in următoarele zile, membrii
echipajului vor trece la deconservarea sistemelor și aparaturii ști
ințifice ale acestuia.
Potrivit măsurătorilor telemetrice
și raportului furnizat de pe orbită,
zborul complexului orbital pilotat
„Mir" se desfășoară normal. Sta
rea sănătății cosmonauților este
bună.
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AVARIE. Ca urmare a unei de
fecțiuni în sistemul de răcire a
|
centralei atomoelectrice din loca
litatea californiană Diable Canyon,
>
s-a produs o scurgere a circa 100
de litri de apă contaminată. După
'
cum anunță agenția U.P.I.. citată
de T.A.S.S.. vaporii radioactivi au
fost aruncați in atmosferă. Spe,1
cialiștii centralei au declarat că • 1
scurgerile au fost „neimportante" /]
și că au fost inițiate lucrări de
îndepărtare a urmărilor avariei.

CINE SANCȚIONEAZĂ PE CEI
CE NESOCOTESC SANCȚIUNILE?
Spre sfirșitul anului trecut, presa
vest-germană dezvăluia că între
prinderea constructoare de nave
H.D.W. (Howaldtswerke-Deutsche
Werft) din R.F.G, vinduse in 1985
Republicii Sud-Africane,
contra
unei sume apreciabile — 46 mili
oane de mărci — planurile unui
submarin militar ultramodern, în
câlcind astfel deopotrivă embar
goul asupra vtnzărilor de arme către
regimul de la Pretoria, instituit
încă in .1977, printr-o rezoluție a
Consiliuiui de Securitate al O.N.U.,
interdicția similară stabilită ulte
rior de Piața comună și, in sfirșit,
inseși reglementările in vigoare in
Germania occidentală. Știrea a fă
cut senzație la vremea respectivă,
cu atit mai mult cu cit s-a aflat
că 75 la sută din acțiunile firmei
respective erau controlate chiar
de... stat ; mai mult, unii observa
tori au mers pină acolo incit au pus
reculul relativ înregistrat de Parti
dul creștin-democrat la alegerile
din ianuarie a.c. și pe seama ecou
lui negativ stirnit in rindul opiniei
publice vest-germane de această
afacere, care nu a fost elucidată
pe deplin nici in prezent.
Se pare insă că tranzacția ile
gală efectuată de firma amintită
nu a fost decit „virful aisbergu
lui" pentru că iată, acum, influen
tul cotidian american „Washington
Post" a publicat o știre care a avut
efectul unei bombe. Știrea se re
feră la un raport pregătit pentru
Congresul american in legătură cu
modul cum este respectată o lege
adoptată anul trecut, prin care se
stipulează reducerea ajutorului mi
litar pentru acele țări care permit
livrări de arme către R.S.A., raport
ce ar cuprinde dezvăluiri atit de
explozibile incit cotidianul apre
ciază că versiunea destinată publi
cului va fi mult comprimată și
„corectată". Potrivit ziarului, ase
menea livrări au fost efectuate nu
numai de firme din R.F.G., ci și de
firme din Franța. Marea Britanie,
Italia, aliați ai S.U.A. in cadrul
pactului N.A.T.Ci. Intre altele se
arată că rasiștii de la Pretoria au
avut acces la planurile rachetei
teleghidate franceze „Exocet MM38", ale cărei caracteristici au fost
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DEFECȚIUNE. Procesul de pro,i
ducție la uzina de prelucrare a
|
uraniului din localitatea franceză
Pierrelatte a fost oprit. Hotărîrea
,
a fost adoptată după ce s-a des
coperit o scurgere a materialului
I
radioactiv dintr-unul din conteinerele în care se asigură transporI
tul la centralele atomoelectrice.
|
După cum a anunțat administrația
centrului ,de . prelucrare, șapte oa,- . _.i
meni au fost răniți în încercarea
de a remedia defecțiunea.
'

Se extinde mișcarea antiapartheid în R.S.A.
PRETORIA 13 (Agerpres) — Luînd
cuvintul la postul național de ra
dio, „președintele"
R.S.A., Pieter
Botha, a declarat că nu poate fi
vorba de crearea în Africa de Sud a
unui guvern în care să fie repre
zentată proporțional
populația de
culoare. P. Botha a dat de înțeles
că regimul său nu va renunța la
crearea de bantustane pseudoindependente, în care este mutată, cu for
ța populația de culoare. El a decla
rat că aceste rezervații, care ocupă
circa 15 la sută din suprafața totală
a țării, cuprind în prezent 13 mi
lioane de negri, dintr-un total de 25
de milioane existenți în R.S.A. Șeful
regimului a respins cererile opiniei
publice mondiale de a elibera deți-
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incorporate in racheta sud-africa»nă similară „Scorpio" (știre, de alt-,
fel, confirmată și de publicația
„Afrique-Asie"), după cum un nu
măr de firme britanice colaborează
strins cu concernul de armament
sud-african „ARMSCOR" pentru
crearea de tehnică modernă de
luptă.
Or, nu este deloc intîmplător că
fostul director al acestui concern,
Fred Bell, declara, cu cităva vre
me in urmă, că sancțiunile impuse
R.S.A. „nu reprezintă
sfirșitul
lumii"' ci doar „începutul unui nou
capitol". Beli știa el ce știa, de
vreme ce știri insistente relatează
că a fost numit conducător al unui
organism guvernamental special
avind ca scop tocmai să eludeze
sancțiunile
instituite
împotriva
regimului de
la
Pretoria, in
primul rind embargoul privind ar
mele de tot felul. Industriașii sudafricani dispun, de altminteri, de o
bună „experiență" in acest sens, ei
fiind aceia care au ajutat ani de-a
rindul pe „colegii lor de idei" din
fosța Rhodesie să nesocotească pre
vederile embargoului asemănător
instituit împotriva acestora in pe
rioada respectivă. Acum ei utili
zează „experiența" căpătată in
propriul folos, ceea ce produce o
legitimă îngrijorare in rindul țări
lor africane. Făcindu-se ecoul aces
tei îngrijorări, președintele Came
rei Inferioare a parlamentului din
Zimbabwe, Didymus Mutasa, de
clara, zilele trecute, că livrările
clandestine de tehnică de luptă că
tre R.S.A. „nu numai că zădărni
cesc eforturile comunității interna
ționale de a impune sancțiuni reale
împotriva regimului rasist, dar im
plică grave riscuri pe plan inter
național, dat fiind politica agresivă
cunoscută a acestui regim".
Desigur, atlta vreme cit nu se
găsesc mijloace eficace de a face
să fie respectate sancțiunile chiar
de cei care au votat in favoarea
lor, situația amenință să se perpe
tueze cu toate consecințele ce pot
decurge de aici.
De aici întrebarea legitimă : cine
sancționează pe cei ce incalcă
sancțiunile 7 Și cînd 7
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