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Maximă răspundere pentru întreținerea exemplară 
a culturilor si pregătirea temeinică a reeditării cerealelor

După o perioadă prelungită cu 
temperaturi scăzute, care a dus la 
răsărirea și dezvoltarea cu întîrziera 
a plantelor în cele mai multe zone 
ale țării, cîmpul a înverzit, cultu
rile, atît cele de toamnă, cit și cele 
de primăvară, prind vigoare. Anul 
acesta, mai mult ca în alți ani, toc
mai datorită condițiilor climatice 
deosebite, între care abundența ploi
lor in unele zone și lipsa precipi
tațiilor, chiar secetă prelungită în 
altele, este necesară executarea la 
timp și la un înalt nivel de calitate 
a lucrărilor de întreținere a cultu
rilor. Este oeea ce s-a înțeles bine 
de către lucrătorii din agricultură, 
de organizațiile de partid de la 
sate, de conducerile unităților agri
cole. fapt probat de ritmul intens 
în care se realizează aceste lucrări 
in marea majoritate a județelor tării.

La ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care a 
avut loc vineri, referindu-se la sar
cinile ce revin agriculturii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că Minis
terul Agriculturii, consiliile populare, 
consiliile unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste, toate unitățile 
agricole trebuie să asigure executa
rea la timp și de calitate a lucrări
lor de întreținere și de recoltare, 
prin respectarea riguroasă a norme
lor agrotehnice, in vederea obținerii 
unor recolte superioare, corespunză
tor prevederilor de plan, obiectivelor 
noii revoluții agrare. Sint sarcini de 
mare răspundere care obligă orga
nele de partid și agricole să acțio
neze pe multiple planuri în vederea 
executării neîntîrziate a lucrărilor 
de sezon, pentru întronarea unui 
spirit de ordine și disciplină desăvir- 
șite, astfel incit toate acțiunile orga
nizate în această perioadă în agri
cultură să se desfășoare cu cea mai 
mare răspundere.

Dacă ne referim Ia lucrările de 
întreținere a culturilor, se poate 
aprecia că în majoritatea județe
lor se acționează cu intensitatea 
cerută de timpul înaintat și de 
starea de vegetație a culturilor. 
După datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii rezultă că la porumb, 
plantă ce deține ponderea Intre cul
turile de primăvară, pînă In seara 
zilei de 7 iunie, prima prașilă me
canică a fost realizată pe 2 142 840 
hectare, ceea ce reprezintă 96 la 
sută din suprafața cultivată, iar cea

manuală pe mai bine de 2 milioane 
hectare — 92 la sută din supra
față. în 24 de județe s-a început 
și a doua prașilă la porumb. O 
atenție deosebită este acordată lu
crărilor de întreținere a sfeclei de 
zahăr, plantă tehnică deosebit de 
valoroasă. Pînă la data amintită, pe 
terenurile ocupate cu această cul
tură, prașila a Il-a a fost realizată 
mecanic pe 79 la sută din suprafață 
și manual pe 94 la sută. Dintre toa
te culturile prășitoare. floarea-soa- 
relui se dezvoltă cel mai repede. în 
unele zone, unde s-a însămînțat mai 
de timpuriu și întreținerea culturi
lor s-a făcut cu grijă, plantele s-au 
înălțat mult, incit îngreunează efec
tuarea prașilelor, mai ales a celor 
mecanice. De aceea se impune ca 
la această cultură prașilele să fie 
încheiate cît mai repede cu putință. 
La floarea-soarelui. prașila a Il-a 
mecanică a fost efectuată pe 83 la 
sută din suprafață, iar cea manuală 
pe 73 la sută din suprafață.

Acestea sînt datele de ansamblu. 
Analizînd în detaliu stadiul efec
tuării acestor lucrări, se constată in 
unele județe rămîneri în urmă de
terminate nu atît de condițiile cli
matice deosebite, diferite de la o 
zonă la alta, ci de o insuficientă or
ganizare a muncii, de neparticiparea 
la întreținerea culturilor a tuturor 
cooperatorilor sau altor locuitori de 
la sate, care au încheiat contracte 
cu unitățile agricole pentru efec
tuarea prașilelor. Dacă ne referim 
la o singură cultură — porumbul — 
se observă diferente nejustificat de 
mari între județe vecine sau situate 
In aceeași zonă de favorabilitate. în 
timp ce județele Timiș, Buzău, Olt, 
Ialomița, Brăila. Giurgiu și secto
rul agricol Ilfov, aflate in zona I, au 
încheiat prașila întii mecanică și 
manuală la porumb, de-acum înainte 
unitățile agricole din județele Tele
orman, Dolj, Tulcea și Constanța tre
buie să mai execute fiecare această 
lucrare pe mii de hectare. Situații 
asemănătoare se întilnesc șl la cele
lalte culturi. Este cît se poate de 
evident că Ia sfecla de zahăr, la 
porumb și floarea-soarelui, prima 
condiție a realizării unor producții 
superioare este executarea prașilelor 
atunci cînd plantele o cer. fiecare 
lucrare echivalînd cu importante 
sporuri de recoltă. După cum orice 
zi de întîrz'iere. ca să nu mai vor

bim de neexecutarea acestei lucrări, 
poate duce la diminuarea substan
țială a producției. Tot atît de im
portant este ca la efectuarea lucră
rilor de întreținere să se manifeste 
o răspundere deosebită pentru men
ținerea densității stabilite. Așeasta 
impune ca specialiștii din unitățile 
agricole să verifice zilnic reglajul 
utilajelor folosite la prășit, să su
pravegheze permanent modul în 
care se efectuează prașilele.

Condițiile climatice din ultimele 
luni ale acestui an diferă mult de la 
o zonă la alta. în timp ce în județele 
din jumătatea de vest a țării a 
plouat abundent, in cele situate în 
est lipsa precipitațiilor, cît si tem
peraturile ridicate au creat un apre
ciabil deficit de apă în sol. Iată de 
ce, spre deosebire de alți ani, con
comitent cu executarea lucrărilor de 
întreținere, pe mari suprafețe este 
în plină desfășurare și irigarea cul
turilor. întrucit ne aflăm într-o pe
rioadă hotărîtoare pentru recolta a- 
Cestui an, este necesar ca organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
populare și organele agricole de spe
cialitate să desfășoare o amplă mun
că politică și organizatorică in vede
rea mobilizării la lucru a tuturor lo
cuitorilor de la sate, astfel incit la 
fiecare cultură să fie executat nu
mărul stabilit de prașile și să fie 
efectuate irigații pe suprafețe cît 
mai mari, oriunde plantele au ne
voie de apă.

Pregătirile pentru strîngerea or
zului și griului Ia termenele prevă
zute, pentru transportul și depozi
tarea concomitentă a producției in 
cele mai bune condiții de păstrare, 
precum și pentru insămînțarea cul
turilor duble pe suprafețele stabilite, 
imediat ce terenul devine liber de 
resturi vegetale, constituie alte 
obiective ce stau în aceste zile in 
fața lucrătorilor din agricultură. Așa 
cum s-a subliniat la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vor trebui luate din 
timp măsuri pentru organizarea 
stringerii, în pirgă, a orzului in 3—4 
zile și a griului in 8—10 zile, pentru 
folosirea integrală a parcului de 
mașini, a tuturor mijloacelor exis
tente, în vederea evitării oricăror 
pierderi de recoltă. Este deci mo
mentul ca pregătirile pentru recol
tare să fie încheiate grabnic și cu toa
tă răspunderea, astfel incit să se asi

gure buna funcționare a tuturor uti
lajelor. Așa cum am fost informați 
la Ministerul Agriculturii, in mo
mentul de față, repararea combi
nelor, a preselor de balotat paie a 
intrat in etapa finală. Au mai ră
mas de reparat circa zece la sută 
din aceste utilaje. Esențial este ca 
in aceste zile să se acționeze cu 
maximă răspundere pentru pregă
tirea temeinică a întregului parc de 
utilaje, astfel incit combinele, trac
toarele, celelalte mașini agricole să 
funcționeze neîntrerupt și la capaci
tate maximă pe întreaga durată a 
campaniei. întrucît in unele județe 
mai există mașini nereparate, este 
necesar să fie luate toate măsurile ca 
în următoarele zile să se asigure pie
sele de schimb, tot ce este necesar pen
tru repararea și întreținerea în timpul 
recoltării a tractoarelor și combine
lor, a tuturor mașinilor agricole.

Cu deosebită atenție trebuie să se 
acționeze pentru buna organizare a 
transportului producției din cimp și 
depozitarea sa corespunzătoare. Pre
tutindeni, secerișul trebuie astfel or
ganizat îneît producția ce se strin- 
ge intr-o zi, pină seara să fie adusă 
în magazii. Recolta să fie transpor
tată direct din buncărul combinei, 
pentru a se preîntimpina orice pier
deri, orioe deprecieri de ordin cali
tativ. Totodată, important este ca 
mijloaoele de transport să fie utili
zate cit mai intens, asigurîndu-se 
efectuarea cit mai multor curse pe 
zi, în acest scop este necesar să se 
facă un ultim control al depozitelor, 
al modului de funcționare a instala
țiilor și cu deosebire al punctelor de 
preluare ,și condiționare, pentru a se 
evita staționările îndelungate ale 
mijloacelor de transport..

în aceste zile hotărîtoare pentru 
nivelul producției vegetale și ani
male, organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare au dato
ria de a mobiliza zi de zi pe toți 
lucrătorii din agricultură, pe toți 
locuitorii satelor la executarea in 
timp optim și de cea mai bună 
calitate a prașilelor, pentru strîn
gerea și depozitarea unor cantități 
sporite de furaje, pentru pregătirea 
corespunzătoare a utilajelor de 
seceriș și a spatiilor de depozitare 
a recoltei. Aceasta este in interesul 
economiei naționale, al unităților 
agricole, al bunei aprovizionări a 
populației.

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, tovarășul Mohamed Siad Barre, 
secretar general al Partidului Socia
list Revoluționar Somalez, președin
tele Republicii Democratice Somalia,

va efectua o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră în a doua 
decadă a lunii iunie 1987.

BUNA ORGANIZARE SI DISCIPLINA - DECISIVE
•> 

IN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII
 >

• Creșterea spiritului de răspundere, întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă pe toate șantie
rele — condiții hotărîtoare pentru grăbirea rit
murilor de lucru

@ Sînt necesare măsuri urgente și bine funda
mentate pentru lichidarea stocurilor de utilaje 
nemontate

• Aportul furnizorilor de utilaje restanțieri este 
indispensabil pentru intensificarea montajului

• Executarea unor lucrări de calitate ireproșa
bilă — în permanenta atenție a constructorilor 
și montorilor

Examinîndu-se situația de pe șan
tierele noilor obiective și capacități 
productive, la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. s-a indicat guvernului, minis
terelor și organizațiilor de construc
ții să situeze permanent in centrul 
activității lor realizarea integrală a 
programului de punere în funcțiune, 
precum și recuperarea restanțelor 
din acest sector. Există, din acest 
punct de vedere, destule colective de 
constructori și montori care au înre
gistrat pină în prezent, in cursul 
acestui an, rezultate pozitive în acti
vitatea desfășurată pe șantierele

noilor investiții productive. Șantie
rele centralelor termoelectrice din 
Pitești șl Drobeta-Turnu Severin sau 
cele ale noii uzine de preparare a 
cărbunelui de la Livezeni și hidro
centralelor de pe Someșul Mic sînt 
diferite ca mărime și complexitate, 
ca forțe umane și mijloace tehnice 
angajate în realizarea lucrărilor. 
Dar. în egală măsură, sînt șantiere 
asemănătoare prin rodnicia activi
tății desfășurate. Stadiile de execu
ție sînt avansate, ritmurile de lucru 
în creștere. într-o dinamică ascen
dentă aflîndu-se, de asemenea, și 
productivitatea muncii înregistrată do 
personalul muncitor.

Elementele care stau la baza a- 
cestor rezultate superioare sînt. de
sigur, numeroase. Pe fiecare din a- 
ceste șantiere, programele de mă
suri tehnioo-organizatorioe, elabora
te cu grijă și aplicate cu punctuali
tate, acoperă practic întreaga arie 
de probleme de care depinde bunul 
mers al lucrărilor. Dincolo de o mă
sură sau alta, regăsim însă, la toate 
nivelurile și în toate compartimentele. 
preocup--ea stăruitoare pentru creș
terea spiritului de răspundere și în
tărirea disciplinei in muncă, pentru 
manifestarea plenară a spiritului de 
inițiativă din partea tuturor lucrăto
rilor. Altfel spus. în munca de zi 
cu zi a constructorilor și montorilor 
ocupă un loc tot mai bine definit 
eforturile pentru pregătirea cît 
mai rațională a lucrărilor, organiza
rea judicioasă a locurilor de muncă 
și folosirea cu randament sporit a 
a timpului de lucru : recepția cali
tativă a utilajelor tehnologice și a 
fronturilor de lucru se desfășoară cu 
exigență ; proiectele tehnologice și 
fișele tehnologice de lucrări — în
tocmite de compartimentele de pro
iectare din unitățile de construcții- 
montaj respective — s-au impus ca 
elemente nu numai obligatorii, ci și 
indispensabile pentru executarea ori
căror lucrări.

Am insistat asupra acestor aspecte 
deoarece ele demonstrează o dată 
în plus că. in activitatea de pe
______ Cristian ANTONESCU 
(Continuare în pag. a Il-a)

SIBIU : Producție fizică 
peste prevederi

Acționînd cu abnegație și dă
ruire revoluționară, colectivele 
de oameni ai muncii din indus
tria județului Sibiu înregistrea
ză noi și importante succese 
In Îndeplinirea ritmică. înainte 
de termen, a producției fizice. 
Astfel, ca urmare a aplicării 
mai ferme a programelor de or
ganizare și modernizare a pro
ducției. a folosirii mai eficien
te a mijloacelor tehnice din do
tare. a întăririi ordinii si dis
ciplinei în muncă, în perioada 
care a trecut din acest an au 
fost livrate suplimentar canti
tăți însemnate de oțel, zinc, 
mijloace de automatizare elec
trotehnice. produse de mecanică 
fină, echipament hidraulic și 
pneumatic, mașini-unelte pentru 
prelucrarea metalului, utilaje 
tehnologice pentru metalurgie, 
chimie, exploatarea și prelucra
rea lemnului, autobasculante, 
produse prefabricate din beton, 
țesături din lină și bumbac, 
confecții textile, încălțăminte și 
altele. Intre unitățile care și-au 
adus o contribuție însemnată la 
aceste depășiri se numără în
treprinderea metalurgică de 
metale neferoase Copșa Mică. 
.,Automecanica“ și „Vitrome- 
tan“ din Mediaș. „Independen- 
ța“. „Metalurgica". „Steaua ro
șie". „13 Decembrie" din Sibiu. 
(Ion Onuc Nemeș).

I

MUREȘ : Livrări 
suplimentare la export

Mobilizindu-se exemplar pen
tru realizarea ritmică și în con
diții de înaltă calitate a con
tractelor încheiate cu partene
rii externi, colectivele de oa
meni ai muncii din 21 de uni
tăți economice din județul Mu
reș raportează că. în perioada 
care a trecut din acest an. au 
realizat și depășit planul la 
export Aceste unități au livrat 
partenerilor externi, în plus 
față de sarcinile de plan, pro
duse în valoare de 20 milioane 
lei. Realizările au la bază pre
ocuparea statornică pentru pro
movarea largă a progresului 
tehnic, modernizarea fluxurilor 
tehnologice de producție, valo
rificarea superioară a materii
lor prime și materialelor, adap
tarea operativă a produselor 
la cerințele partenerilor externi. 
(Gheorgbe Giurgiu).

Arhitectura modernâ in municipiul Sf. Gheorghe Foto : S. Cristian

RESPECT FAJĂ DE CETĂȚEAN,
GRIJĂ FAȚĂ DE FONDUL LOCATIV

3,3 milioane. Cifra reprezintă numărul locuințelor construite în 
România socialistă în ultimele două decenii, ce sporesc zestrea edilitară, 
înnoind și infrumusețînd chipul țării. O uriașă avuție națională, menită 
să asigure condiții tot mai bune de locuit, de viață oamenilor muncii, 
tuturor cetățenilor țării, in mod firesc, buna gospodărire și întreținere a 
acestui imens fond locativ constituie pentru cetățeni, pentru asociațiile 
de locatari și consiliile populare, dar mai ales pentru unitățile speciali
zate - de stat și cooperatiste - în întreținerea și repararea locuințelor, 
o îndatorire de mare responsabilitate socială.

Pornind pe urmele unor scrisori ale cititorilor noștri, reporteri și cores
pondenți ai ziarului au întreprins un șir de sondaje pivind modul în care 
își îndeplinesc atribuțiile astfel de unități, între care un rol de primă 
importanță îl au întreprinderile de construcție, reparații și administrație 
locotivă - I.C.R.A.L. Primul dintre ele a fost întreprins în subunități ale 
I.C.R.A.L. Giulești, din Capitală.

Intre condica mereu semnată
și lucrarea mereu neterminată

------- Orașul care urcă spre viitor
Intimplarea a făcut 

să-mi petrec cițiva ani 
din copilărie la Vilce- 
le, un fel de sat-sta- 
țiune, unde apa mine
rală (extrem de aci
dulată și cam roșiatică 
la culoare) curgea 
direct la cișmeaua din 
curtea omului, ca un 
dar firesc al naturii, 
in acalmia exasperan
tă, tipic provincială, a 
unei așezări somno
lente și resemnate, 
singurele evenimente 
notabile fiind plimbă
rile de duminică îm
preună cu familia ; a- 
pariția pitorească a lu
crătorilor salubrității 
cocoțați, cu aer plicti
sit, pe capra atelajului 
sau acel unic bloc de 
două etaje din centru 
(mindria tuturor), in 
fata căruia un fotograf 
întreprinzător si asal
tat de clientelă își 
exercita prosper fru
moasa meserie.

Sfintu Gheorghe (a- 
flat la numai 8 km) 
nu exista atunci decit 
ca un necesar punct 
de reper, adevăratul 
oraș fiind Brașovul, 
spre care se îndreptau 
drumurile celor in

căutare de muncă sau 
de distracții: un film, o 
muzică de fanfară sau 
o plimbare pe jos la 
Poiană. Am puține a- 
mintiri din acea peri
oadă, din toate rămi- 
nind insă o clară am
prentă afectivă, mult 
mai apropiată poate de 
adevăr decit chiar pre
cizia unei ilustrate 
alb-negru, ce poartă 
pe verso, ca semn al 
autentificării, preciza
rea : vedere din Sfintu 
Gheorghe, 1958. Iată de 
ce mi se pare impor
tant ca, din cind in 
cind, să ne impunem o 
relecturare a propriilor 
noastre amintiri și să 
le comparăm cu reali
tatea actualizată a u- 
nor locuri, foste fapte 
sau intimplări. Nimic 
nu se pierde, chiar dacă 
totul se transformă, se 
reclădește grăbit și 
irevocabil, altcumva 
poate decit am fi pu
tut cindva să ne ima
ginăm. Cam asta cred 
că s-a intimplat cu 
Sfintu Gheorghe, unde 
am revenit după a- 
proape 30 de ani. Mi 
s-a spus că această vi
zită sentimentală ar fi

fost mai nimerită in 
urmă cu 7—8 ani. As 
fi găsit si atunci des
tule prefaceri, dar pe 
vremea aceea încă se 
mai păstra — printre 
schele, șantiere abia 
începute și locuri eli
berate de moloz — 
cite ceva din aerul de

timp să înțeleg că 
pentru oamenii de 
atunci blocul simboliza 
o promisiune urbanis
tică imprecis formula
tă, că ei simțeau incă 
de pe atunci nevoia 
unui oraș și a unor în
noiri profunde, care să 
le relanseze ambițiile

ÎNSEMNĂRI din municipiul 
Sf. Gheorghe

odinioară, din orașul 
străzilor desfundate, al 
micilor ateliere meș
teșugărești și al case
lor bătrine. aliniate 
parcă in silă, friguroa
se, umede si atacate 
iremediabil de ano
timpuri.

Sincer să fiu, ajuns 
in oraș după atiția 
ani, nu m-am simțit 
deposedat de nici o 
amintire prețioasă. Ele 
existau, de fapt, con
centrate în acea ciuda
tă si orgolioasă plă
cere de a te lăsa foto
grafiat in fața singu
rului bloc din localita
te. Mi-a trebuit mult

și fireasca dorință de 
a trăi mai bine. N-as 
greși dacă as spune 
că municipiul Sfintu 
Gheorghe, asa cum 
arată azi, s-a născut 
din această dorință. 
Ea se vede nu atît in 
numărul de noi con
strucții, cit in trăinicia 
cu care au fost ele ri
dicate, in frumusețea 
și discreta lor monu
mentalitate. Cultiva
rea frumosului, in 
toate ipostazele lui 
(urbane sau culturale), 
e semn de vitalitate 
și existentă prosperă. 
Cvartalul din preajma 
gării, cu blocurile sale

turn, pe care cerul 
pare in amurg că-și 
sprijină fruntea ; an
samblul arhitectural 
din centru ; casa de 
cultură, sediul politico- 
administrativ, blocu
rile de locuințe ce 
domină seniorial, de 
la înălțime, ceea ce a 
mai rămas din vechiul 
oraș — toate acestea 
sugerează cum nu se 
poate mai bine ascen
siunea acestui cindva 
tirg de provincie, aflat 
mereu la umbra apă
sătoare a marelui 
Brasov. Oricit aș în
cerca, memoria refuză 
o întoarcere cu adevă
rat in timp. Imaginea 
veche, patinată de 
vreme îmi scapă. De 
altfel, nici nu are prea 
mare importanță, mi 
se spune. Case prăpă
dite — acesta era Sf. 
Gheorghe. Evocarea 
lor e dificilă si neim- 
bietoare chiar și pen
tru un localnic, cum 
ar fi inginerul Romeo 
Oarză. Mai ușor i-ar 
fi să-mi spună ce se 
afla in locul timpului 
sărăcăcios de odinioa
ră, unde acum se înal
ță renumita intreprin-

dere I.M.A.S.A. (unică 
in țară ca profil), 
C.P.L.-ul, I.A.E.A. sau 
l.P.M.P.-ul. Să-mi vor
bească apoi de trans
formările spectacu
loase petrecute la cen
tenara întreprindere 
textilă „Oltul" ; de ti- 
nărul liceu industrial 
al cărui director este 
de mai multi ani ; de 
noile profesiuni apă
rute pe aceste melea
guri si de cinstita 
muncă de zi cu zi, ce 
unește in aspirații si 
împliniri oameni de 
naționalități diferite.

— Să fim nostalgici, 
continuă ing. Romeo 
Oarză, dar intii de 
toate să privim sincer 
și curat realitatea 
acestui prezent, fără 
de care Sf. Gheorghe 
ar fi rămas pe mai 
departe oraș doar cu 
numele, un tirg de 
provincie, un banal 
punct de reper sau de 
odihnă in drumul — 
neted si bătucit ca pal
ma unui țăran — spre 
marile cetăți indus
triale din apropiere.

Sorin PREDA

Cum se poate lungi la 
nesfîrșit O... SCară. In dimineața 
sondajului nostru, la sectorul de 
gospodărire locativă (S.G.L. nr. 11) 
din noul cartier Crîngași. situația 
din condica de prezență arăta că toți 
cei 34 de lucrători ai centrului sint 
prezenți la punctele de lucru. Toți 
semnaseră la venire, iar maistrul 
loan Ursu. oa să fie mai sigur, sem
nase... și pentru plecare. Ca „exem
plu" și „garanție" că nu intenționa 
să se mai uite prin ea si la în
cheierea programului. Pe moment 
însă, maistrul respectiv (care ținea, 
temporar, și locul șefului de centru) 
era... plecat „după materiale" — ni 
se spune — iar în locul său lăsase 
un tinerel (necalificat) ce răspundea 
cu vădită incompetentă, dar și cu 
arțag solicitărilor cetățenilor. Am 
obtinut. totuși, fișele pe care sînt 
indicate — scriptic — punctele de 
lucru.

La prima adresă se afla, de-o bună 
bucată de vreme, si cel mai mare 
șantier al S.G.L.-ului respectiv : 
blocul nr. 24 din strada 9 Mai. Aici, 
sase-șapte „meșteri mari, oalfe și 
zidari" zugrăveau „de zor" scările 
blocului. începînd din... luna martie. 
Prima scară fusese gata după a- 
proape două luni, cea de-a doua le 
punea si mai mari „probleme" : 
ceea ce făceau ei dimineața (de mîn- 
tuială) cetățenii constatau că se co
jește seara ; motiv pentru care, 
„exasperați", meșterii îi amenințau 
pe locatari că de cea de-a treia sca
ră nici nu se vor mai apuca. Pro
babil că tot asemenea probleme dez
bateau in acel moment, de vreme ce 
ora trecuse de 10. dar de lucru 
nici pomeneală. Cînd au fost însă 
întrebați despre tărăgănare au în
ceput care mai de oare, cu justifi
cări. Cum ? Fiecare susținînd că

între timp fusese trimis cîte o zi- 
două să efectueze alte lucrări „ur
gente". ( Dar chiar și acest fapt nu 
putea justifica tărăgănarea — de 
luni de zile 1 — a unei lucrări ce nu 
putea dura mai mult de 2—3 șăptă- 
mîni). Pe lingă faptul că adresele 
indicate, unde ar fi lucrat, chipurile, 
nu corespundeau aproape deloc cu 
cele trecute în propriile fișe...

Ce să înțelegi dintr-o asemenea 
fișă pe care, sub numele meseria
șului Marin Cimpoeru, spre exem
plu. în dreptul unui șir întreg de 
zile — mai bine de două săptămîni 
— scrie doar atît 41/91. Adică numă
rul blocului și apartamentul la 
care a lucrat sau ar fi trebuit să lu
creze. Cine știe 7 Am încercat să 
aflăm. Așa că următoarea adresă 
vizitată este blocul 41. din același 
cartier, apartamentul 91. Aici, după 
condica de prezentă semnată (și în 
baza mențiunilor din fișele de lucru 
personale) ar trebui să lucreze trei 
meșteri, inclusiv cel amintit. Sînt 
însă doar doi. Despre zidarul Marin 
Cimpoeru nu știe nimeni nimic — 
nici ceilalți doi. nici maistrul. Cu 
atît mai puțin locatarul apartamen
tului care constată că. de două săp
tămîni. de cînd are casa vraiște, lu
crările nu au ajuns nici la jumătate. 
Primim si o explicație : „poate este 
la... altă lucrare".

Nu „pădurea" blocurilor 
explică „rătăcirile". Pe lîngă
formalismul 
deci o altă 
indisciplina.

fiselor respective, iată 
practică ce înlesnește 

calitatea necorespunză
toare si tergiversarea lucrărilor de 
reparații : sistemul „atacării" mai

Ion MARIN 
Dumitru MANOIE

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PERFECȚIONAREA MUNCII DE PARTID
sub semnul exigenței și răspunderii comuniste

Industria eleotrotehnică — cu toa
te caracteristicile de modernitate și 
tehnicitate ale unei ramuri „de vîrf" 
— face parte integrantă din peisajul 
de azi al municipiului Bîrlad prin 
puternicul colectiv al întreprinderii 
de elemente pneumatice și aparate 
de măsură. Marea răspundere a ce
lor ce muncesc aici este subliniată 
de participarea unității la realizarea 
programelor nuclear, metalurgic, mi
nier și a altora cu utilaje care pun 
în evidență și determină — cu rapi
ditate și maximă precizie — mira
culoasele procese fizice și chimice ce 
transformă materia în sensul con
ceput și dirijat de om. Spiritul de 
răspundere, de înaltă exigență, ma
terializat în fiecare produs al mun
cii lor, caracterizează și una din im
portantele acțiuni pe linia vieții in
terne de partid. în plină desfășura
re în aceste zile : discuțiile indivi
duale cu membrii de partid. Maistrul 
principal Gheorghe Ifrim, secretarul 
comitetului de partid, ne informează 
că, pînă în prezent, birourile orga
nizațiilor de bază au avut asemenea 
convorbiri cu circa 80 la sută din cei 
aproape 1 500 membri de partid din 
întreprindere.

Așa cum s-a cerut în cadrul In
struirii făcute de Comitetul munici
pal de partid Bîrlad, desfășurarea 
întregii acțiuni constituie un prilej 
de analiză aprofundată, multilaterală 
a întregii activități, permițînd des
prinderea unor concluzii care duc la 
îmbunătățirea muncii politico-organi- 
zatorice pentru îndeplinirea sarcini
lor economice și ridicarea pregătirii 
ideologice a membrilor de partid. 
Unele propuneri valoroase privind 
creșterea nivelului tehnic al produ
selor, reducerea consumurilor, recu
perarea materiilor prime și a ma
terialelor. făcute in cadrul discuți
ilor, au și început a fi înfăptuite, 
în mod deosebit au pregătit membrii 
birourilor organizațiilor de bază dis
cuțiile cu cadrele de răspundere din 
organele de conducere colectivă ale 
întreprinderii și organizațiile de 
partid. De exemplu, convorbirea 
purtată cu directorul comercial. Ing. 
Ștefan Mocanu, a prilejuit analiza 
întregii munci a compartimentului 
aprovizionare-desfacere, atrăgîndu-se 
atenția asupra răspunderii pentru o 
mai bună corelare a acestor activi
tăți cu planul de producție, asupra 
necesității adoptării unui stil de 
muncă operativ și eficient.

îndrumînd și controlînd în perma
nență desfășurarea discuțiilor indi
viduale, comitetul de partid a inter
venit cu hotărîre atunci cînd s-au 
ivit aspecte de superficialitate și 
formalism. Așa a fost, bunăoară, ca
zul organizațiilor de bază 280 A și 
B, unde, la un moment dat, nu se 
abordau problemele de fond ale 
muncii, nu se analiza cu exigentă 
participarea comuniștilor la viața de 
partid și la bunul mers al produc
ției. Secretarii acestor organizații de 
bază, Elena Ciobanu și, respectiv, 

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Fapte, inițiative, preocupări
Imagini edificatoare pentru chipul nou al satului românesc de azi : co
muna Certeze, județul Satu Mare (stingă) și comuna Păltinoasa, ju

dețul Suceava (dreapta)

Ion Botez, au fost criticați de către 
birou! comitetului de partid pentru 
modul in care au pregătit și se des
fășoară discuțiile ; l'uîndu-se măsuri
le necesare, lucrurile au intrat pe un 
făgaș normal.

într-o zi obișnuită de muncă, după 
terminarea schimbului I, am avut 
prilejul să asistăm la discuțiile pur
tate de biroul organizației de bază 
A.M.C. 240 A cu cîțiva membri de 
partid. Era evident că, pentru fie
care participant, biroul s-a pregătit 
în mod special, cunoscindu-i amă
nunțit rezultatele din perioada care 
a trecut de la începutul anului, evo
luția înregistrată in muncă și com
portare. de la convorbirea preceden
tă, felul în care-și îndeplinește sar
cinile încredințate. Raportul comu
nist al activității fiecăruia era în
soțit de un dialog viu, avind in cen

Desfâșurarea discuțiilor individuale în organizațiile 
de bază din municipiul Bîrlad

trul preocupărilor problemele con
crete ale locului de muncă, fără a 
fi neglijate aspecte în legătură cu 
participarea la diferite alte acțiuni, 
cu învățătura, lectura, cu viata de 
familie, cu creșterea și educarea co
piilor etc.

O primă trăsătură definitorie : e- 
xigența. Spiritul critic și autocritic 
deosebit de ascuțit în care se poartă 
dialogul nu lasă să se întrevadă că 
secția A.M.C. ocupă de mai mult 
timp locul I pe întreprindere (care, 
la rîndul ei, se situează pe o poziție 
fruntașă în cadrul centralei indus
triale de echipamente pentru auto
matizări).

O a doua trăsătură : numărul de
osebit de mare de propuneri, ce vă
dește o participare activă, de sub
stanță, grija cu care fiecare comu
nist s-a pregătit pentru aceste dis
cuții. Parcurgînd registrul de pro
cese verbale, sistematizăm cu spri
jinul secretarului organizației de 
bază, maistrul Costică Măriută, și al 
secretarului adjunct cu probleme e- 
conomice. ing. Constantin Cozar. 
unele propuneri făcute pînă acum 
de membrii de partid :
• ridicarea performanțelor tehni

ce ale produselor, modernizarea 
SDV-urilor, întărirea autocontrolului 
privind calitatea — Valentina Focșa, 
strungar. Gheorghe Simion. lăcătuș, 
Vasile Jinga, maistru. Aurel Năsta- 
se. rectificator (măsuri tehnice si or
ganizatorice deja în curs de finali
zare) ;
• economisirea și recuperarea me

talului — Gheorghe Aramă și Ion 
Ciobanu, strungari. Costel Anahia, 
maistru (soluții concrete dintre care 
unele — ca. de pildă, cea privind 
folosirea capetelor rezultate de la 

debitare — au și început a fi apli
cate cu bune rezultate) :

* întărirea vieții interne de partid, 
îmbunătățirea conținutului dărilor de 
seamă, informărilor, analizelor — 
Georgeta Chicoș și Gheorghe Simion. 
lăcătuși (biroul organizației de bază 
șl-a însușit criticile, a constituit co
lective care alcătuiesc materialele 
pentru adunările generale, analize 
etc.) ;
• ridicarea nivelului de pregătire 

politică, profesională si cultural-e- 
ducativă a uteciștilor, îndeosebi a 
celor care și-au manifestat dorința 
de a fi primiți în rîndurile partidu
lui — Mihai Manolache, strungar, 
Ion Ciobanu și Iancu Gogiu, recti
ficatori, loan Răcea, lăcătuș (cei 
care au insistat asupra acestei ches
tiuni oferă ei înșiși un exemplu ; 
astfel, comunistul Mihai Manolache 

I. E nor-

de acțiu- 
largă de 

practic.

se ocupă îndeaproape de pregătirea 
tînărului strungar Gheorghe Șoitu) ;
• îmbunătățirea conținutului ga

zetei de perete, cu accent pe popu
larizarea experienței pozitive și cri
ticarea neajunsurilor — Aneta Ola- 
ru. Doinita Andrei și Tudose Paș- 
canu, lăcătuși (nemulțumiți, se 
pare, de locul II pe județ, pe care 
l-a dobindit gazeta lor de perete, 
aceștia țintesc către locul 
mal 1).

Sînt doar cîteva direcții 
ne dintr-o gamă foarte 
preocupări care cuprind, 
toate aspectele muncii productive, 
activității de partid, vieții în fami
lie și în societate.

Asemenea atitudini exigente și ac
tive — care pun în evidentă conști
ința de producători, proprietari și 
beneficiari a oamenilor muncii — 
am intîlnit și în alte organizații de 
partid din municipiul Birlad. în cea 
mai mare parte a cazurilor, birourile 
organizațiilor de partid n-au aștep
tat adunările generale de prezentare 
a concluziilor rezultate din discuțiile 
individuale, ci au trecut operativ la 
aplicarea măsurilor evident necesare. 
Astfel, la convorbirile desfășurate 
într-una din organizațiile de partid 
de la secția forjă a întreprinderii 
de rulmenți, comuniștii Laurențiu 
Gheorghiu, tehnician. Ștefan Gheor- 
ghieș, maistru, și Nae Caleap, teh
nician, au propus introducerea unui 
nou procedeu tehnologic : formarea 
inelelor de rulmenți profilate. Bi
roul organizației de bază și comi
tetul de partid din secția forjă și-au 
însușit propunerea, au cerut condu
cerii secției și au mobilizat toți co
muniștii să acționeze pentru elabo
rarea tehnologiei de fabricație care

de bază 
discuții 

nu erau 
părerile

să asigure materializarea acestei idei 
novatoare. Primele rezultate sînt de
osebit de îmbucurătoare, atestînd că 
prin noul procedeu se va realiza o 
economie anuală de peste 220 tone 
de oțeluri speciale.

La întreprinderea de confecții, se
cretara comitetului de partid, Aurica 
Munteanu, ne arată că discuțiile in
dividuale s-au încheiat la 9 din cele 
17 organizații de bază și că au în
ceput să aibă loc adunările generale 
de prezentare a concluziilor. Pe par
cursul desfășurării acțiunii, comite
tul de partid a intervenit cînd s-au 
ivit manifestări de formalism, cum 
a fost cazul la organizațiile 
nr» 2 și nr. 5. unde unele 
s-au desfășurat superficial, 
consemnate corespunzător 
membrilor de partid, iar acestora nu 
li se făceau recomandările necesare.

Constatările de pe teren pun în 
evidență faptul că in unele organi
zații de bază de la întreprinderea 
„Vigotext", din comerț și cooperație, 
de la gospodărirea comunală și lo- 
cativă, nu s-a respectat eșalo
narea discuțiilor individuale, ac- 
tionindu-se în mod improvizat, 
ineficient. Desfășurate la repezeală, 
discuțiile cu membrii de partid de la 
organizația de bază fond locativ nici 
n-au fost măcar consemnate în regis
trul de procese verbale 1

Acordînd o deosebită atenție dis
cuțiilor individuale, comitetul mu
nicipal de partid a îndrumat, contro
lat și analizat permanent desfășu
rarea acestei importante acțiuni, 
luînd operativ măsuri pentru lichi
darea unor neajunsuri ivite pe par
curs. Tovarășul Mihai Irimia. secre
tar cu problemele muncii organiza
torice al comitetului municipal de 
partid, ne spune că în momentul de 
față se acționează pentru ca în toa
te organizațiile 
transpună 
desprinse, 
judicioase 
pregătirea 
este cazul 
generale 
cluziilor _______ __ .... ___
tetului municipal de partid se preo
cupă îndeaproape ca întreaga acțiu
ne să răspundă cerințelor formulate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae CeaUșescu, privind 
implicarea activă a comuniștilor in 
rezolvarea tuturor problemelor dez
voltării noastre economice și soci
ale, în întreaga muncă de partid.

Desfășurate sub semnul exigenței 
și răspunderii comuniste, discuțiile 
individuale cu membrii de partid 
contribuie Ia perfecționarea întregii 
activități politico-organizatorice, ,1a 
dobîndirea 
timpinarea 
din viața 
Conferința 
Comunist Român.

de partid să se 
în practică învățămintele 
să se aplice propunerile 
formulate, să înceapă 
temeinică și — acolo unde 
— desfășurarea adunărilor 
de prezentare a con- 
rezultate. Biroul comi-

unor noi realizări în în- 
importantului eveniment 
partidului și a țării — 

Națională a Partidului

Gh. ATANASIU

Foto : E. DichiseanuAspect de la întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală

Mai repede, dar și mai bine!

Și vom 
terme-

consti- 
in care 
șantier.

în zona de vest a municipiului 
Giurgiu, intr-o perioadă scurtă de 
timp, a apărut o adevărată zonă in
dustrială de o factură inedită. Este 
vorba de cea de-a IlI-a platformă 
chimică a combinatului din locali
tate. Volumul mare de investiții, dar 
mai ales importanta deosebită pe 
care o au pentru economia națională 
instalațiile ce se Înalță aici conferă 
acestei noi .platforme industriale 
atributele unui obiectiv unicat al 
chimiei românești.

Referindu-se la ponderea aces
tui obiectiv, inginerul Ștefan Manea, 
directorul combinatului, unul din cei 
care in urmă cu 7 ani a participat 
la elaborarea primei șarje de oolo- 
ranți, precizează: „în retortele aoes- 
tei noi platforme urmează să sa 
realizeze întreaga gamă de vulcacite, 
coloranti și alte produse chimice de 
sinteză fină, cu un tonaj foarte re
dus. cum se spune, dar cu o valoare 
economică deosebit de mare, care 
vor asigura dezvoltarea și moderni
zarea altor ramuri ale industriei 
noastre. Pentru o imagine mai com
pletă asupra tinetei și importantei 
produselor oe urmează a fi realizate 
pe noua platformă, amintesc că, 
pentru obținerea lor, materia primă 
trebuie să treacă prin 40 de faze 
tehnologice. Termenele de punere în 
funcțiune a tuturor instalațiilor sînt 
foarte strinse. Astfel, conform ce
rințelor formulate de secretarul ge
neral al partidului, primele șarje 
din noile produse trebuie să fie ela
borate chiar in această vară, 
face totul pentru a respecta 
nul stabilit".

O dovadă în acest sen? o 
tuie și atmosfera angajantă 
se acționează pe acest vast 
unde munca este organizată si se 
desfășoară pe principiul „focului 
continuu". „în perimetrul platformei, 
care se intinde pe 65 hectare, există 
o mare concentrare de forțe umane 
și mecanice, ne spune Șerban Ti- 
gănescu, inginerul-.șef al Antreprizei 
de construcții industriale din Giur
giu. Traducînd în viață sarcina tra
sată de conducerea partidului de a 
concentra aici forte sporite în vederea 
accelerării ritmului lucrărilor. Mi
nisterul Construcțiilor Industriale a 
sporit permanent in ultimele trei 
luni efectivele de constructori, care 
au ajuns în prezent la 3 500. beto- 
niști, zidari, dulgheri, lăcătuși, su
dori. montori și muncitori de alte 
profesii. Numai macaralele de mare 
capacitate existente pe șantier au o 
forță cu ajutorul căreia se pot ri
dica simultan utilaje și alte mate
riale însumind peste 1 300 tone. 
Pînă în prezent am turnat peste 
200 000 mc betoane și au fost mon
tate 3 000 tone utilaje. Iată succint 
dimensiunile muncii noastre. Nu ui
tăm. însă, că am ajuns abia către 
jumătatea drumului. Greul de acum 
începe. Pentru că. în unele puncte 
de lucru, paralel cu realizarea sar
cinilor la zi. mai avem și de recu
perat anumite restanțe. Toți oame
nii de pe șantier sînt însă conștienți 
că această investiție constituie un 
mare examen pentru ei. pe care 
vor să-1 treacă ou succes".

Deși mai sînt multe lucrări 
executat, unele obiective au 
început să prindă contur. Peste 
de rezervoare de mare capacitate 

de 
și 
30 
își

profilează la orizont siluetele ț cilin
drice. fiind gata să preia încărcă
turile de materii prime sau produse 
finite. Multe din traseele tehnolo
gice ale viitoarelor capacități de pro
ducție au ajuns in faza finală de 
montaj. „Desigur, m-am obișnuit ca 
ori-ce construcție să aibă un acoperiș, 
ne spune inginerul Adrian Dumitres
cu, șeful brigăzii de montori. Dar iată 
că, în scopul apropierii momentului 
elaborării primelor șarje de produse 
chimice, pe acest șantier ordinea fi
rească a lucrurilor a fost inversată. 
Practic, după terminarea fundațiilor 
și a cotelor de montaj, în paralel cu 
ridicarea structurilor, se trece și la 
amplasarea a peste 80 la sută din 
utilaje. Se lucrează astfel cu o pro
ductivitate foarte mare. Așa am reu
șit ca, o dată cu volumul mereu 
sporit de utilaje preluate de pe mij
loacele de transport direct la mon-

Argumente care arată cum 
poate fi scurtat termenul 
de execuție a obiectivelor 
de investiții pe șantierul 
noii platforme chimice din 

Giurgiu

taj, să punem în operă și cele 1 000 
tone utilaje care în urmă cu numai 
o lună se aflau încă în stoc".

Viitoarea platformă chimică de la 
Giurgiu se conturează văzind cu 
ochii. Seturi întregi de conducte, 
oompresoare și site vibratoare, un 
adevărat păienjeniș ordonat de re
țele și celule transportoare, de sfere 
metalice uriașe și alte utilaje dina
mice au fost montate pe poziții, 
urmînd să se treacă la efectuarea 
probelor tehnologice. Poposim la 
punctele de lucru unde se montează 
sub ocrul liber conductele tehnolo
gice și utilajele dinamice. Tocmai se 
puneau pe poziții definitive o parte 
din compresoarele și sitele vibra
toare, Formațiile conduse de Con
stantin Stan, Ion Fănică, Teodor 
Raicu și Florea Ahcu executau lu
crări de mare finețe tehnică. Mon
torii erau și ei mulțumiți de exac
titatea fundațiilor realizate de dul
gherii, betoniștii, zidarii și sudorii 
din echipele conduse de Iulian Safta, 
Tudor Tone. Paul Vișan și Gheor
ghe Balmuș.

în apropiere se lucra intens la 
montajul unei hale avînd o des
chidere de 24 m și o lungime de 
200 m, unde se folosesc stâlpi de 
structură de 40 tone fiecare. Pro
cedeul tehnic și eficiența deosebită 
a acestuia ne sînt înfățișate de ingi
nerul Vasile Cristea. 
unei unități de utilaje 
construcții industriale 
care a venit temporar 
platformă chimică de 
pentru a coordona această lucrare 
foarte dificilă : „Mai întîi. ne spune 
interlocutorul, oei 74 de stîlpi care 
intră in construcția halei au fost 
preturnați la orizontal. Apoi au fost 
montați pe poziții definitive cu aju
torul unei macarale de 140 tone- 

conducătorul 
grele pentru 
din Galati, 
pe a treia 
la Giurgiu

forță. întreaga operațiune a durat 
numai 14 zile, față de 35—45 zile 
cite ar fi fost necesare în condițiile 
turnării clasice. La fel s-a procedat 
și pentru montarea grinzilor și che- 
soanelor. Ca urmare, timpul total de 
realizare a acestei hale s-a scurtat 
cu 2 luni". Iată decj că și con
structorii gălăteni, printre care sub- 
inginerul Bogdan Stoica, maistrul 
Gheorghe Mohonea, macaragiul 
Iancu Irimia, excavatorist.ul Dumitru 
Padașcă, buldozeristul Tudorel Roșu, 
au toate motivele să fie satisfăcut! 
de rezultatele muncii lor.

De altfel, șantierul a devenit o 
adevărată școală de promovare a 
tehnologiilor moderne de construcții. 
Astfel, pentru reducerea perioadelor 
de construcții-montaj au fost apli
cate o serie de soluții originale cu o 
eficientă economică deosebită, cum 
sint : îmbunătățirea terenurilor de 
fundare cu ploturi din materiale slab 
energointensive ; aplicarea drenuri-, 
lor din material geotextil ; compac
tarea terenului cu malul supergreu 
de 20 tone-forță, ceea ce reprezintă 
o premieră națională ; folosirea 
structurilor integrei • prefabricate 
pentru anexele tehnice ; preasam- 
blarea la sol a construcțiilor meta
lice de volum, cu o greutate de pină 
la 100 tone, atît pentru acoperiș, cit 
și pentru traseele tehnologice etc. De 
asemenea, au fost luate măsuri pen
tru ca. în limita gabaritelor trans
portabile, unele utilaje să fie an- 
samblate la furnizori. '

în aceste zile, pe șantier se dă o 
luptă aprigă nu numai pentru rea
lizarea lucrărilor de construcții- 
montaj planificate, ci și pentru re
cuperarea restanțelor. Pentru că. din 
păcate, mai sînt și unele restanțe 
determinate în principal de neres- 
pectarea disciplinei pe șantier. în 
scopul indreptării lucrurilor, comite
tul județean de partid 
aici mai mulți activiști 
care ajută concret la 
operativă a problemelor 
podărirea materialelor 
utilajelor, crearea unei 
masă împotriva celor certați cu or
dinea și disciplina, a celor care mai 
execută încă lucrări de slabă cali
tate și altele.

Unele restanțe se înregistrează și 
în livrarea utilajelor, ceea ce stân
jenește desfășurarea normală a lu
crărilor. Iată suocint cîteva unități și 
restanțele pe care le 
șantierul din Giurgiu :

a repartizat 
și specialiști 
soluționarea 
privind gos- 
și folosirea 

opinii de

au Iată da

utilaj chimie 
și 8 reactoare

• întreprinderea de
Găiești : 6 autoclave
tehnologice.
• întreprinderea „Progresul" Brăi

la : 2 prese de 1 600 tone-forță și o 
presă de 6 000 tone-forță.

Un apel se face și către întreprin
derea de utilaj chimic frigorifio 
Rimnicu Vilcea, întreprinderea de 
construcții de mașini și utilaje chi
mice București, întreprinderea de 
ventilatoare București, care au de li
vrat ventilatoare speciale cu protecții, 
poduri rulante, cuptoare, căzi de 
precipitare șl cuplare, filtre presă si 
multe alte utilaje atît de necesare 
pentru grăbirea ritmului lucrărilor.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii"

Brașov
SISTEM MODERN DE DEPISTARE Șl ÎNLĂTURARE 
OPERATIVĂ A DERANJAMENTELOR TELEFONICE

Ca si alte echipa
mente tehnologice, 
nici centralele telefo
nice automate nu sînt 
ferite de apariția unor 
defecțiuni, a unor de
ranjamente ale circui
telor telefonice auto
mate. cu implicații ne
dorite atît pentru abo
nați. cît și pentru per
sonalul de întreținere, 
în condițiile actuale, 
depistarea circuitelor 
defecte se face prin 
verificări migăloase, 
cu prețul unor mari 
eforturi, al unui mare 
consum de manoperă 
și timp. Nu rareori se 
întîmplă însă ca de
pistarea unui circuit 
defect să dureze ore 
și chiar zile. îngreu- 
nînd astfel satisface
rea legăturilor in cen
trale și sporind con
sumul de energie elec
trică.

în scopul eliminării 
acestor inconveniente, 
cercetătorii și proiec- 
tantii Institutului de 
cercetări și proiectări 
tehnologice în teleco
municații București au 
reușit să pună la 
punct un sistem ro
botizat de diagnosti
care a funcționării 

. centralelor telefonice 
din rețeaua automa
tă. prin crearea la 
Brașov a primului 
centru zonal de coor
donare si întreținere a 
echipamentelor din 
centralele telefonice 
automate de pe raza a 
cinci județe, respectiv 
Brașov. Sibiu. Mureș, 
Harghita și Covasna.

Așa cum ne-a rela-

tat ing. Romulus 
Avram, directorul Di
recției județene de 
poștă și 
catii Brașov.
zonal 
tr-urt 
gere 
care 
unui 
M-18. 
De aici.
sînt expediate prin in
termediul unei benzi 
magnetioe pentru pre
lucrare unui calcula
tor mai puternic. Si
multan, anomaliile sînt 
transmise terminalelor 
instalate în fiecare 
centrală conectată la 
centrul zonal, astfel că 
personalul de întreți
nere primește prompt 
diagnosticul defecțiu
nilor (deranjamente
lor)» care apar în cen
trală. întreaga activi
tate a centrului zonal 
este supravegheată și 
comandată cu ajutorul 
unui display. în urma 
prelucrării pe calcu
lator a informațiilor, 
rezultă o listă cu de
fecțiunile din centra
lele conectate, ceea ce 
permite intervenția o- 
perativă a personalu
lui de întreținere, care, 
în noile condiții de 
lucru, merge la sigur, 
elimlnînd cu operati
vitate deranjamentele 
apărute.

— Dar nu numai 
atît — a ținut să pre
cizeze Margareta Bă- 
lătescu. inginer-șef al 
direcției județene. O 
altă funcție a centru
lui zonal este aceea 
de a oompleta infor-

județene 
telecomuni- 

centrul 
este format din- 
sistem de cule- 
a datelor, pe 
le furnizează 
microcalculator 

cu multiplexor, 
informațiile

mațiile asupra func
ționării echipamentu
lui din centrale și a 
verificărilor de rutină 
care. în ultimii ani. au 
fost automatizate în 
majoritatea centrale
lor. în cazul Brașovu- ■ 
lui. aceasta a condus 
la micșorarea de circa 
patru ori a timpului 
destinat acestor ope
rații. ceea ce a făcut 
posibil ca personalul 
de întreținere să fie 
folosit în acest scop, 
și nu la depistarea 
deranjamentelor, cum 
se întimpla înainte.

— Care este, prac
tic. cîștigul 1

— Posibilitatea de a 
putea folosi mai ra
țional personalul cen
tralelor. iar pe de altă 
parte sporirea gradu
lui de fiabilitate a e- 
chipamentului din cen
trale. Un exemplu : 
țu același personal, 
noi am reușit să pu
nem în funcțiune la 
Brașov o nouă centra
lă telefonică cu 8 000 
abonați.

Așadar, centrul zo
nal creat la Brașov dă 
posibilitatea unei îm
bunătățiri substanțiale 
a funcționării centra
lelor telefonice conec
tate. prin scurtarea 
timpului de venire a 
tonului și reducerea 
numărului de apeluri 
nefinalizate. Sîntem 
informați că asemenea 
centre vor fi create și 
în alte zone ale tării.

N. MOCANU 
corespondentul 
„Scinteii"

BUNA ORGANIZARE $1 DISCIPLINA - DECISIVE IN ACTIVIIAIEA DE
(Urmare din pag. I)
șantiere, hotărîtoare se dovedesc a fi 
munca oamenilor, capacitatea lor de 
a acționa cu energie și înaltă răs
pundere. Nu este vorba de o simplă 
speculație teoretică, ci. în primul 
rind. de o concluzie cu implicații 
practice majore. Luna iunie și tri
mestrul care urmează ridică in fața 
constructorilor și montorilor sarcini 
mult sporite. Zeci de obiective și 
capacități, la care se adaugă și res
tanțele din lunile anterioare, sînt 
planificate să-și facă debutul pro
ductiv. Prioritare sînt. în special, 
noile investiții din sectoarele ener
getic și extractiv, din industriile 
chimică și petrochimică, metalurgie 
și industria construcțiilor de mașini. 
Numărul mare de obiective ce ur
mează să fie puse. în funcțiu
ne in această perioadă contu
rează destul de limpede dimen
siunile acestui efort, răspunderea de
osebită ce revine constructorilor și 
montorilor. Puși în situația să supu
nă unei radiografii profunde stilul și 
metodele de muncă practicate. în
deosebi pe șantierele întreprinderii 
de electrozi sudați din Titu. Cen
tralei termoelectrice din Oradea. în
treprinderii de produse refractare 
din Comarnic. Combinatului side
rurgic din Călărași și altele. Pledea
ză pentru aceasta situațiile deloc 
izolate în care timpul de lucru 
este folosit neoorespunzător. pier- 
zindu-se vremea cu mărunțișuri sau 
nefăcîndu-se nimic. în care multi 
constructori absentează de la pro
gram sub oele mai diverse pre
texte. Este vorba de o Imensă re
zervă de capacitate, ascunsă în sute 
de mii de ore-om irosite, care nu 
poate trece neobservată, care se cere 
să fie analizată cu exigență. Așa cum 
nu pot trece neobservate nici nu
meroasele ore de stagnare la unele 
utilaje de construcții, fie din cauza 
indisciplinei unor angajați, fie din 
cauza unor deficiente de ordin teh
nic, legate direct de întreținerea și 
repararea lor la timp, deci tot de 
disciplină.

Pentru înlăturarea neajunsurilor 
de această natură și mobilizarea la 
maximum a întregului potențial e- 
xistent pe șantiere, se cer, în pri
mul tind, o perspectivă și o concep
ție organizatorică riguroasă, preci
zarea de răspunderi clare pentru fie
care lucrător, o temeinică pregătire 
a locurilor de muncă. Pe de altă 
parte, accelerarea ritmului de montaj 
presupune ca și unitățile de specia
litate să depună eforturi mai sus
ținute pentru folosirea cu randament 
maxim a utilajelor de construcții și 
promovarea unor tehnologii capabile 
să contribuie la scurtarea substanția
lă a ciclurilor de montaj.

Sint. după cum se vede, direcții do 
acțiune care pun limpede în evi
dență relația nemijlocită dintre or
ganizare. productivitate și ritmurile 
înalte de lucru în munca desfășurată 
pe șantiere. Iar primii chemați 
declanșeze acest amplu proces de 
dicare la cote noi a activității 
construcții-montaj. să acționeze 
hotărîre pentru întronarea unor me
tode moderne, superioare, de organi
zare a lucrărilor sint tocmai condu
cătorii de trusturi, de antreprize și 
de brigăzi. Cu condiția ca aceștia să 
fie bine informați, să păstreze o le
gătură permanentă cu terenul, cu 
realitățile' de pe șantiere și să 
ționeze în strînsă colaborare cu 
solut toți ceilalți factori din 
meniul investițiilor. Cerințe cu 
mai presante cu cit, pe o serie de 
șantiere din industria chimică, sec
torul energiei electrice și industria 
minieră, stocul de utilaje nemontate 
se menține la un nivel ridicat. Iar 
cauza principală o constituie lipsa de 
conlucrare dintre constructori și 
montori, preocuparea exagerată pen
tru îndeplinirea cu orioe preț a pla
nului valoric în detrimentul stadiilor 
fizioe prevăzute în graficele de lu
crări. Despre ce fel de calitate a 
actului de conducere și despre ce fel 
de măsuri de organizare rațională a 
lucrărilor poate fi vorba în aseme
nea cazuri 1 Paradoxal, pe șantierele 
aflate într-o asemenea nedorită pos
tură, constructorii și montorii depun

eforturi, uneori chiar serioase, dăr 
acestea nu converg spre atingerea 

•obiectivului comun : punerea in 
funcțiune cit mai rapidă a noului 
obiectiv de investiții. Ceea ce poate 
părea la un moment dat un cîștig, 
raportîndu-se că sarcinile valorice 
de plan au fost îndeplinite, repre
zintă de fapt o pierdere mult mai 
mare pentru economia națională, 
prin fondurile însemnate de inves
tiții imobilizate lungi perioade de 
timp după depășirea termenelor do 
finalizare a investițiilor. Concluzia 
se impune de la sine : printr-o con
lucrare strînsă și eficientă, con
structorii și montorii au datoria să 
înlăture rapid decalajul existent, să 
recupereze restanțele produse din 
vina lor și să se 
tete în graficele 
rate în comun.

încadreze cu stric- 
de execuție elabo-

să Nici ritmul Șl nici eficienta CU
ri care se muncește pe șantierele de'
de investiții nu pot fi desprinse de
cu asigurarea la timp și in intregime! a

ac- 
ab- 
do- 
atit

utilajelor tehnologice prevăzute in 
proiecte. Condiția este pe cit de fi
rească, pe atît de importantă : sint 
asigurate mașinile și echipamentele, 
se poate lucra și bine, și spornic. In 
caz contrar, montorii se văd puși 
în situația de a-și restrînge activi
tatea, intîrziind terminarea unor lu
crări, de multe ori tocmai pe acelea 
considerate urgente și care reclamă 
prioritate. Am făcut aceste preci
zări deoarece de pe o serie de șan
tiere. cum sint cele ale centralelor 
termoelectrioe din Suceava și Giur
giu, întreprinderii de rulmenți grei 
din Ploiești și Combinatului de ce
luloză și hîrtie din Dej, am primit 
în ultima vreme semnale avînd a- 
celași conținut : eforturile montori- 
lor de a termina cit mai repede in
vestițiile la care lucrează sint gre
vate de lipsa acută și persistentă a 
unor volume importante de utilaje.

Nu este vorba de o situație nouă. 
Răminerile în urmă acumulate la o 
serie de obiective și capacități cu 
termene de punere în funcțiune ex
pirate sau care se apropie au fost 
generate, într-o măsură hotărîtoare, 
tocmai de restanțele in livrări. Este

indiscutabil faptul că nu întotdeauna 
și nu toți furnizorii înțeleg necesi
tatea de a-și onora cu promptitudine 
obligațiile contractuale. Unii dintre 
ei întimpină dificultăți reale, ce nu 
pot fi trecute cu vederea, fie în 
domeniul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale, fie în cel al colaborării eu 
alte unități subfurnizoare. Dar ce 
justificare poate fi dată în cazul a- 
celor întreprinderi producătoare care 
amină ani de zile executarea și li
vrarea unor utilaje contractate ferm, 
pe motiv 
mult mai 
tante ?

Alteori, 
formal obligațiile, livrînd chiar can
tități mai mari de 
prevăzute pentru 
rioadă. Singurul 
consecințe majore 
tea montorllor, constă în faptul că 
aoeste utilaje sînt ori dezasortate și 
incomplete, ori livrate într-o cu 
totul altă ordine decît cea impusă 
de succesiunea tehnologică a lucră
rilor. Și intr-un caz, și in celălalt, 
consecințele sînt invariabile : în in
cintele șantierelor se aglomerează 
volume importante de mașini și e- 
chipamente. care „îngroașă" rindu- 
ril’e stocurilor existente. Este de do
meniul evidenței că, în asemenea 
nedorite situații, au primat cu totul 
alte interese decit cele ale econo
miei naționale, că necesitatea termi
nării cu rapiditate a tuturor noilor 
obiective de investiții este „umbrită" 
de interese îngust departamentale. Am 
adus în discuție aceste nedorite as
pecte din activitatea unor șantiere 
deoarece considerăm că trebuie lim
pede înțeles că ritmul de montaj nu 
poate fi intensificat decît cu aportul 
nemijlocit al unor furnizori, aflati 
astăzi in postura de restantieri, din
tre care menționăm îndeosebi În
treprinderea de mașini grele din 
București, întreprinderea de utilaj 
tehnologic din Bistrița. întreprinde
rea de ventilatoare București și al
tele. Conducerile acestor unități, or
ganele și organizațiile de partid res
pective sînt chemate, așa cum s-a 
cerut la recenta ședință a Comitetu-

că au de realizat sarcini 
urgente și mai impor-

furnizorii își îndeplinesc
utilaje decît cele 
o anumită- pe- 
impediment. 
pentru activita-

cu

INUESÎITII
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., să găsească de urgență cele 
mal adecvate soluții pentru introdu
cerea unei ordini desăvirșite în li
vrări, respectindu-și astfel obligații
le asumate prin contractele înche
iate.

Accelerarea ritmului de lucru pe 
șantiere și livrarea rapidă a tutu
ror utilajelor sint cerințe prioritare. 
Un ritm de muncă susținut pe fie
care șantier — acesta este impera
tivul ' 
privit 
donat 
crări 
Conducerea partidului a atras aten
ția. în repetate rînduri. asupra ne
cesității realizării unor lucrări de 
construcții și montaj de bună calita
te, astfel ca. o dată intrate în pro
ducție, noile capacități să-și atingă 
în cel mai scurt timp parametrii 
proiectați. Iată de ce constructorii 
și montorii au datoria să vegheze 
ca fiecare operație, fiecare lucrare 
să primească calificativul „foarte 
bine", să corespundă întru totul pre
vederilor din proiecte. Iată de ce 
utilajele tehnologice trebuie supuse 
unui riguros examen tehnic înainte 
de a ieși pe poarta întreprinderii 
producătoare și recepționate cu 
maximă exigentă la intrarea în 
șantier. Nici un moment nu trebuie 
pierdut din vedere faptul că orice 
defecțiune constatată și neremediată 
presupune pierdere de timp, cheltu
ieli suplimentare, periclitîrid chiar 
desfășurarea normală a probelor 
tehnologice.

Departe de a epuiza probleme de 
care este strîns legată realizarea in
tegrală. in condiții sporite de efi
ciență. a planului de investiții, să 
amintim un lucru de altfel bine 
știut, dar' uneori subapreciat: acti
vitatea din acest domeniu este, prin 
excelentă, o activitate colectivă, de 
echipă, presupune pentru succesul 
ei deplin o permanentă conlucrare 
între constructori și montori, între 
furnizori, beneficiari și proiectanti. 
Cerință cane capătă o greutate spe
cifică deosebită în fiecare dintre lu
nile următoare...

la ordinea zilei ! — dar nu 
ca un scop in sine, ci subor- 
integral executării unor lu

de nivel calitativ ireproșabil.
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de reprezentativa universitară 
de handbal a României

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, i-a fost 
adresată de reprezentativa universi
tară de handbal a României — cu 
prilejul cuceririi pentru a 6-a oară 
consecutiv a titlului suprem la Cam
pionatul mondial universitar de 
handbal masculin — o telegramă, in 
cane se exprimă un profund omagiu 
și fierbinte recunoștință fată de con
ducătorul partidului si statului 
nostru.

Folosim acest moment sărbătoresc 
— se spune în telegramă — pentru 
a da glas sentimentelor noastre de 
adîncă gratitudine pentru minunatele 
condiții de studiu și viată create 
studenților. întregului tineret al pa
triei. hotărîrii noastre unanime de 
a urma neabătut însufletitorul dum
neavoastră exemplu de viată si mun
că comunistă. îndemnurile de a 
munci si învăța pentru a ne forma 
ca specialiști multilateral pregătiți, 
aducindu-ne contribuția activă la 
traducerea în viată a politicii inter
ne si externe a partidului si statului 
nostru.

Dorim să exprimăm, și cu acest 
prilej, mulțumiri respectuoase to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prestigios om po
litic și eminent savant de largă re
cunoaștere internațională, pentru în

drumarea competentă și sprijinul 
prețios pe care îl acordă invățămîn- 
tului, inclusiv învățămintului supe
rior românesc, care ne pregătește ca 
viitori specialiști.

Cu alese sentimente de mindrie 
patriotică reafirmăm deplina adeziu
ne a tineretului studios la politica 
externă de pace și colaborare al 
cărei neobosit promotor sinteti dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nioolae Ceaușescu, sprijinul 
unanim față de inițiativele dumnea
voastră îndreptate spre înfăptuirea 
dezarmării, prevenirea războiului și 
asigurarea unei păci trainice, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Acum, la încheierea cu succes a 
acestei prestigioase competiții mon
diale, care a reunit sportivi studenți 
de pe toate meridianele, evidențiind 
cu puterea faptelor contribuția spor
tului universitar la promovarea idea
lurilor prieteniei și înțelegerii inter
naționale, ne angajăm solemn, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să muncim, să 
învățăm și să ne pregătim în con
tinuare, pentru a ne aduce contribu
ția la creșterea prestigiului scumpei 
noastre patrii în lume, la măreața 
operă de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și înainta
re a României spre comunism.

Cronica zilei
La București au început, luni, lu

crările celei de-a III-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-somaleze de cooperare eco
nomică si tehnică.

Cele două delegații, conduse de 
Ion Ceaușescu, ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării. și 
Yusuf AH Osman, ministru de stat 
la Ministerul Planificării Naționale 
al Republicii Democratice Somalia, 
analizează In spiritul orientărilor și 
înțelegerilor convenite cu prilejul 
dialogului româno-somalez la nivel 
înalt stadiul actual al relațiilor eco
nomice bilaterale, aspecte privind 
extinderea cooperării în producție 
ți tehnico-științifice în sectoare de 
interes comun, precum și posibilită
țile de intensificare și diversificare 
a schimburilor reciproce de mărfuri.

★
avut loc lucrările 
ședințe a Comisiei 

C.A.E.R. pentru
La Deva au 

celei de-a 66-a 
permanente a 
colaborare în domeniul metalurgiei 
neferoase, la care au participat dele

gații din țările membre ale C.A.E.R. 
și din R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat sarcinile ce-i 
revin din hotărîrile Comitetului 
Executiv al C.A.E.R., rezultatele ac
tivității sale pe anul 1986 și direcțiile 
activității viitoare, problemele co
laborării în domeniul schimburilor 
de semifabricate și de alte produse 
ale metalurgiei neferoase, precum și 
alte probleme ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice în dome
niul metalurgiei neferoase.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Portugheze. luni după-amia- 
ză a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală, organizată de In
stitutul Român pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea. în cadrul că
reia au fost înfățișate impresii de 
călătorie din această țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

A fost prezent Luis Quartin, amba
sadorul Portugaliei la București.

(Agerpres)

între condica mereu semnată
(Urtnare din pag. I)
multor puncte de lucru deodată de 
către aceiași oameni. Această inter
calare — incontrolabilă — de lucrări 
este bună doar să ..justifice" pără
sirea sau abandonarea lucrului la 
orice oră. întocmai asa se întîmpla- 
se la următoarea adresă la care am 
ajuns în jurul orei 13, situată in 
blocul 88. apartamentul 59. și unde 
gazda se plînge că meseriașul 
plecase deja de vreo oră. Mai 
spune că stă cu lucrurile strîn- 
se din ziua de 15 aprilie (data 
vizitei noastre : 19 mai), interval în 
care doi-trei meșteri au venit de... 
cinci-șase ori. Niciodată însă pentru 
întreaga zi de lucru. Facem preci
zarea că toate adresele vizitate se 
aflau în ..pădurea" de blocuri noi a 
noului cartier Crîngași. în imediata 
vecinătate a sediului sectorului de 
gospodărire locativă. Dar ce se în- 
timplă la alte adrese, mai depărta
te, aflate la două-trei stații de 
tramvai de sediul sectorului, prin 
cartierele Giulești sau Regie unde 
controlul ajunge mult mai greu 1

Maistrul loan Ursu. responsabilul 
centrului (ce fusese găsit si reche
mat între timp), a fost nevoit, în 
urma vizitării doar a trei adrese ale 
unor puncte de lucru, să recunoască 
fapte neplăcute în legătură cu mun
ca efectivă a celor de activitatea 
cărora răspunde și într-un exces de 
exigență (ce ar trebui s-o manifeste 
zilnic) să pună trei absențe nemoti
vate (zile întregi) într-o singură zi. 
Adică tot atîtea cîte consemnase în 
întreaga lună anterioară.

Faptul este semnificativ pentru 
..seriozitatea" si „exigența" contro
lului pe care-1 fac — mai exact ar 
trebui să-1 facă conform atribuțiilor 
— maistrul însuși, șeful de centru, 
cei sase inspectori de teren si con
ducerea I.C.R.A.L.-ului. Cîtă vreme 
însă controlul se rezumă la verifi
carea semnării în condică si nu a 
muncii efectiv desfășurate, iar me
seriașii sînt plimbați de la un loc de 
muncă la altul, parcă pentru „ame- 
tirea" clientului, rezultatele nu pot 
fi altele decît cele întîlnite.

Și totuși, unde sînt meș
terii ? Pentru că iată, ne-am inte
resat : în luna mai. nimeni de la 
centrul unde am efectuat sondajul 
si de la alte sectoare de gospodărire 
looativă din cadrul acestui I.C.R.A.L. 
nu a fost luat de la lucrările cetă
țenilor spre a fi trimis la executarea

vreunor lucrări urgente de interes 
obștesc ; numai in citeva cazuri au 
participat — conform unor dispozi
ții — la grăbirea igienizării locuin
țelor eliberate ce trebuiau atribuite 
altor locatari. Nu toate „urgențele" 
aveau însă acest caracter și. oricum, 
nimic — conform unor elementare 
principii de organizare și eficientă 
a muncii — nu poate justifica aban
donarea unor lucrări începute spro 
a trece la executarea altora. Multi 
dintre cei întîlniti la punctele de lu
cru. oameni care își vedeau în mod 
serios de muncă, au fost de acord 
că organizarea unor echipe de inter
venții operative. în cazuri într-ade- 
văr deosebite, ar putea rezolva 
problema „plimbărilor" de voie sau 
de nevoie.

Si totuși, pe unde se „rătăcesc" 
meșterii 1 Ne lămuresc partial unele 
sancțiuni date de conducerea 
I.C.R.A.L.-ului unor meseriași care, 
în timp ce părăseau nestingheriți 
locul de muncă — după ce semnau, 
bineînțeles, condica de prezență — 
făceau pe „meșterii particulari", „de 
ocazie", lucrînd pentru propriul bu
zunar la alte adrese. Să facem însă 
o precizare : din păcate, asemenea 
cazuri nu au fost depistate decit cu 
totul întîmplătbr de organele proprii 
ale I.C.R.A.L.-ului. în cele mai multe 
cazuri ele au fost aduse la cunoș
tința conducerii I.C.R.A.L.-ului de 
către unii cetățeni care au „angajat" 
asemenea meșteri, cărora le-au plătit 
anticipat executarea lucrărilor, dar 
pe care nu le-au mai văzut nicioda
tă încheiate. în asemenea situații ar 
fi trebuit, cel puțin, să se ia măsu
rile intransigente — mergînd pînă 
la desfacerea contractului de muncă 
— stabilite in baza propriilor hotă- 
riri ale conducerii I.C.R.A.L. Ele nu 
s-au aplicat însă decît rareori. Mai 
mult chiar, asemenea acte de încăl
care gravă a disciplinei muncii nu 
sint de fiecare dată puse în discuția 
organizațiilor de bază, a grupelor 
sindicale. în jurul lor nu se orga
nizează dezbateri critice, educative, 
cu întregul personal muncitor.

Fermitatea termenelor... 
verbale Picate, dezordinea în 
evidenta si controlul muncii este 
întreținută si de o altă practică or
ganizatorică. Cetățenii, asociațiile de 
locatari încheie contractul pentru 
efectuarea unor reparații — ba chiar 
achită anticipat costul lucrărilor 
atunci cind nu sint suportate direct 
de către I.C.R.A.L., din banii statu
lui. Se aduc unelte, materiale și

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIP

MOINEȘT! : Noutăți urbanistice
Cine n-a trecut în 

ultimii ani prin Moi- 
nești, orașul petroliști
lor de pe Valea Taz- 
lăului, aproape că nu-l 
mai recunoaște. Noile 
blocuri și edificii so
cial-culturale înălțate 
intr-un stil arhitecto
nic specific zonei, cu 
artere de circulație 
largi, moderne, au 
schimbat cu totul în
fățișarea așezării. Pri
marul orașului, tova
rășul Emil Leru, ne 
spunea cu mindrie că 
după vizita de lucru 
făcută aici in 1980 de 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au 
fost înălțate pentru 
petroliști, metalurgiști. 
constructori și ceilalți 
oameni ai muncii 
blocuri de locuințe 
qare însumează peste 
3 700 de 
Alături 
cartiere 
Lucăcești

apartamente, 
de vechile 
muncitorești 
Si Albotești,

pe harta orașului au a- 
părut noile ansambluri 
de locuințe Libertății, 
Zorilor, Ion Creangă. 
In cel mai tinăr an
samblu, Tudor Vladi- 
mirescu, au fost pre
date zilele acestea „la 
cheie" alte locuințe 
pentru oamenii mun
cii. Funcționează in 
prezent la Moineștl 8 
școli și două licee in
dustriale care pregă
tesc cadre pentru in
dustria petrolieră și 
pentru celelalte ra
muri industriale ale o- 
rașului, creșe, grădini
țe și cămine pentru 
copii, un spital cu 545 
de paturi, așezăminte 
de cultură și artă. A 
fost extinsă rețeaua 
comercială, s-au înfi
ințat numeroase uni
tăți de industrie mică 
și prestatoare de ser
vicii pentru populație, 
au fost amenajate noi 
parcuri și locuri de 
joacă pentru copii.

Numai de la începutul 
acestui an, prin con
tribuția cetățenilor au 
fost efectuate lucrări 
edilitar-gospodăresti in 
valoare de circa 50 mi
lioane lei.

în actualul cincinal, 
după cum ne-a infor
mat primarul orașului, 
vor fi construite noi 
obiective social-cultu- 
rale si edilitar-gospo
dăresti, blocuri de lo
cuințe. unități comer
ciale si de servire a 
populației, vor fi mo
dernizate alte străzi. 
De asemenea vor fi 
modernizate izvoarele 
de ape minerale, se va 
înființa o nouă bază 
de tratament și se va 
construi o microhidro- 
centrală. La înfăptui
rea tuturor acestor o- 
biective își aduc din 
plin contribuția toți 
cetățenii acestui vechi 
dar întinerit oraș aflat 
in plină dezvoltare. 
(Gheorghe Baltă).

IALOMIȚA : Bun venit în casă nouă I
Pentru

ai muncii din municipiul Slobozia, 
orașele Fetești, Țăndărel și Ur- 
ziceni, începutul lunii iunie a 
coincis cu urarea „Bun venit în 
casă nouă !“ prilejuită de mutarea 
în noile apartamente, care 
gățesc zestrea edilitară a

150 de familii de oameni

imbo- 
acestor 

așezări. Au primit cheile de Ia

apartamente confortabile operatori 
chimiști și feroviari, electroteh- 
niști, constructori de poduri etc. 
Noile blocuri sînt prevăzute la par
ter cu spatii comerciale și secții 
de prestări servicii. Prin muncă 
patriotică locatarii au participat la 
amenajarea aleilor, spatiilpr verzi 
si locurilor de joacă pentru co
pii. (Mihai Vișoiu).

VÎLCEA : Acțiuni pentru dezvoltarea sericiculturii
Traversînd comuna Băbeni pe șo

seaua ce leagă municipiul Rîmnicu 
Vîlcea de orașul Drăgășani, călă
torii, dar mai ales cei aflați la 
volan, mergeau deseori cu teama 
că ramurile arborilor de plută, de 
pe cele două zone marginale se pot 
rupe în bătaia vîntului, creîndu-le 
necazuri. în scopuri preventive, 
consiliul popular comunal a luat 
inițiativa tăierii plutelor și plan
tării în locul acestora a unor puieti

de dud. Măsura vine de altfel șl în 
sprijinul sericicultorilor din locali
tate care, în perspectivă, vor avea 
asigurată pe această cale hrana 
pentru viermi de mătase. în pri
măvara acestui an, consiliile popu
lare din județul Vîlcea. cu spriji
nul inspectoratului 
au plantat duzi în 
sumînd peste 20 
Stanciu).

silvic județean, 
aliniamente în- 

hectare. (Ion

DIN VIAJA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
p. c din venezuela , Pentru (rearea unei

ample uniuni a forțelor democratice

IAȘI : Școală
S-au deschis la Iași cursurile 

Școlii de inventică. important cadru 
de manifestare a capacității crea
toare a oamenilor muncii și specia-

de inventică
ajuns la edițialiștilor. Acțiunea a

a XlI-a. De astă dată. Școala de 
inventică ieșeană reunește și cadre 
tehnico-inginerești din alte județe 
ale tării. (Manole Corcaci).

ALBA : Unități 
comerciale la sate

Dezvoltarea și modernizarea rețe
lei comerciale din satele județului 
Alba cunosc in prezent o certă 
amploare. Se află în construc
ție în mai multe comune spații co
merciale situate la parterul unor 
blocuri de locuințe pentru specia
liști. Astfel, urmează să fie date in 
folosință. în perioada următoare, 
magazine specializate in desfa
cerea mobilei, a articolelor metalo- 
chimice și industriale, precum și 
bufete și cofetării. Asemenea uni
tăți sînt amplasate în comunele 
Lupșa, Sincel, Vințu de Jos, Poșaga, 
Teiuș, Baia de Arieș, Jidvei și in 
satele Petrești și Mușca. Unitățile 
aflate in construcție însumează 
circa 5 000 metri pătrați. (Ștefan 
Dinică).

GALAȚI : Materii prime 
din materiale recuperabile

La întreprinderea județeană Ga
lați de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile s-a orga
nizat recuperarea aluminiului pro
venit din 23 de județe. Cantitățile 
recuperate sint expediate la Fa
brica navală de elice și prelucrări 
1» cald din localitate. Aici ele sînt 
topite si transformate în lingouri, 
apoi se expediază la Combinatul 
siderurgic Galați. Cantitatea de a- 
luminiu recuperată astfel lunar se 
ridică la circa 400 de tone. De re
marcat că, de la începutul anului 
și pină în prezent. întreprinderea 
amintită a pregătit si livrat către 
industria metalurgică peste 12 000 
tone fier șarjat, circa 2 000 tone fier 
presat, aproape 1 000 tone fontă, in 
jur de 1 300 tone neferoase ș.a. (Dan 
Plăeșu).

SATU MARE : Cantine 
pentru mecanizatori

în vederea asigurării unei mese 
calde pentru mecanizatori, în ca
drul unor unități aparținînd Trus
tului județean S.M.A. Satu Mare 
au fost construite și date în folo
sință 4 cantine lă S.M.A. Odoreu, 
Ardud. Moftin și Tășnad, precum 
și 3 microcantine la secțiile de me
canizare Gelu, Pișcolt și Mădăraș. 
De remarcat că acestea și-au or
ganizat gospodării anexe, ceea ce 
permite asigurarea unor meniuri 
consistente. în prezent se află în 
stadiu final de execuție o nouă 
cantină la S.M.A. Cărei, iar alte 
două vor fi date în folosință pînă 
la sfîrșitul anului, la S.M.A. Liva
da și Valea Vinului. (Octav Gru- 
meza).

Intr-un articol publicat In presă, 
secretarul general al C.C. al P.C. 
din Venezuela, Alonso Ojeda Glae- 
chea, înfățișează preocupările co
muniștilor venezueleni in direcția 
realizării unei largi uniuni a forțe
lor democratice si progresiste din 
țară. Redăm în formă prescurtată 
conținutul articolului.

și lucrarea mereu neterminată
chiar încep lucrările. Dar cetățeanul 
sau asociația de locatari nu cunosc 
nici măcar cu aproximație termenul 
cind se va încheia efectiv lucrarea. 
A devenit o practică a multor cen
tre să „omită" din contract acest 
„amănunt" esențial 1

Iată un alt caz care, 
cele amintite, confirmă 
în 1982. asociația de 
blocului nr, 35 din 
Păcii nr. 148—152 
I.C.R.A.L.-ului Giulești 
re prin care solicita repararea te
rasei blocului respectiv (a cărei de
gradare determină inundarea unor 
apartamente). S-au primit asigurări 
că cererea va fi rezolvată în cel mai 
scurt timp. Și, în decembrie... 1985
— mostră de „operativitate" si „re
ceptivitate" la doleanțele locatari
lor 1 — s-au prezentat cîțiva meș
teri de la Secția nr. 4, care au a- 
bandonat însă si ei rapid lucrarea 
abia începută. De atunci au mai 
trecut citiva meșteri, au mai fost 
rfteva tentative de reparare, dar lu
crarea n-a fost terminată. Si acum
— la peste 5 ani de la sesizare — 
apa continuă să degradeze imobilul. 
Pe bună dreptate iți pui întrebarea: 
ce fel de răspundere este aceasta 
față de cetățeni și în ultimă in
stanță fată de fondul locativ al sta
tului 7

Am reprodus aici doar citeva ca
zuri. Deținem însă „dosarele" multor 
altora de aceeași natură și poate 
chiar mai grave. Au fost mai intîi 
sesizate de cetățeni, apoi cercetate, 
verificate la fata locului. Și nu nu
mai de la I.C.R.A.L. Giulești...

în mod firesc se nasc întrebări : 
cînd. așa cum se știe, asemenea fap
te sînt bine cunoscute se petrec de 
ani si ani. oare de ce nu se iau in 
sfirsit măsuri pentru perfecționarea 
organizării muncii, a evidentei 
controlului lucrărilor 7 De ce nu 
xistă peste tot — în afara fișelor 
un registru unitar al lucrărilor 
curs de efectuare, cu termene de 
xecutie precise, calculate pe baza 
normativelor si normelor de lucrări, 
evidențiate atit fizic, cit si valoric 
si care ar ingrădi manifestările de 
indisciplină sau tărăgănare a lucră
rilor 7 De ce nu sint luate in con
siderație rigorile si avantajele acor
dului global, pentru aplicarea căruia 
sint întrunite si la sectoarele de gos
podărire locativă — cel puțin în ca
zul lucrărilor îndelungate, efectua
te cu mai multi meseriași — toate 
condițiile 7 Care este calitatea și e- 
ficienta controlului financiar efec-

nr. 
nr.

alături de 
cele spuse, 
locatari a 
Bulevardul 

a adresat 
o scrisoa-

Ș> 
e-
in
e-

t
tuat în acest domeniu de activita
te ? Și. desigur, nu în ultimă in
stanță. întrebarea : cum își fac da
toria membrii de partid cu funcții 
de conducere din aceste subunități 7

Așteptăm răspuns atît din partea 
conducerii D.G.D.A.L. (Direcția ge
nerală pentru dezvoltarea construc
țiilor de locuințe social-culturale și 
administrație locativă), forul tutelar 
al I.C.R.A.L.-urilor din: Capitală, din 
partea biroului executiv, al Consiliu
lui popular al sectorului 6, cît și a 
celorlalte foruri îndreptățite să in
tervină efectiv și eficient pentru 
întărirea reală a controlului, și îm
bunătățirea cadrului .organizatoric în 
acest — atît de important — sector 
de activitate. Ceea ce era de mult 
cazul să se producă.

20.00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,35 Timp al marilor înfăptuiri revo

luționare. Epoca Ceaușescu • Ver
ticale de oțel. Reportaj

20,30 Teatru în serial (color). , 
ielelor" de Camll Petrescu. 
Traian Stănescu,   .
Victor Rebengluc, George Oancea, 
Constantin Dlplan, Ion Pavlescu, 
Matei Alexandru, Liliana Tlcău, 
Stela Popescu, Monica Ghiuță, 
Adina Popescu, Matei Gheorghiu, 
Papii Panduru, Petre Moraru. 
Marcel Iureș, Ion Manolescu, 
Gheorghe Pufulete. Adaptarea 
pentru televiziune șl regla artis
tică: Dan Necșulea. Partea a III-a

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Partidul Comunist din Venezuela
— scrie autorul — îsl canalizează în 
prezent eforturile spre crearea unei 
largi uniuni a forțelor democratice 
populare și progresiste din țară în 
jurul unui program comun minim. 
Aplicînd hotărîrile celui de-al 
VII-lea Congres al Partidului Co
munist din Venezuela. Biroul Politic 
si Secretariatul P.C.V. examinează 
cu regularitate problemele economi
ce. politice și sociale ale vieții coti
diene. precum si problemele conso
lidării partidului, 
articol.

Avînd în vedere 
trece tara, plenara 
a pus accentul ne 
politici de amplă uniune a forțelor 
democratice populare și progresiste. 
La baza acestei uniuni stă coeziunea 
tuturor sectoarelor, organizațiilor so
ciale si populare, a maselor fără de 
partid, a marxiștilor, a creștinilor si 
ateilor, a personalităților indepen
dente de inspirație progresistă si re
voluționară. a patriotilor în general, 
în cadrul unei mișcări cu tel unic. 
Din punct de vedere social, această 
mișcare trebuie să se adreseze tutu
ror mediilor, de la proletariat la 
burghezia nemonopolistă. Avînd un 
program comun minim, o astfel de 
mișcare va permite o acțiune comu
nă in direcția cuceririi puterii de 
către popor, ceea ce. la rîndul său. 
va aiuta la dezvoltarea procesului 
democratic si revoluționar în Vene
zuela.

Conducerea partidului a apreciat 
că actuala conjunctură internaționa
lă si situația economică, 
politică a tării generează 
de protest si lupte sociale 
rile maselor.

Comuniștii — se relevă
— apreciază că. în măsura în care 
se va realiza o uniune în jurul unul 
program comun minim a celor mal 
largi sectoare ale populației intere
sate In suprimarea faimosului sistem 
bipartit al puterii, se va ajunge la 
înlocuirea acestuia printr-un guvern 
popular, democratic si cu adevărat 
independent, capabil să scoată țara 
din criză. Situația este însă foarte 
complexă, avîndu-se în vedere slă
biciunea stîngîi. divizarea si insufi
cienta combativitate a maselor. Noi 
înțelegem că perspectivele de crea
re a platformei democratice vor de
veni reale numai dună ce vor fi 
depășite actualele dificultăți.

în ceea ce privește programul co
mun. comuniștii avansează pentru 
dezbatere colectivă o serie de obiec
tive. Astfel, ei propun afectarea su
melor destinate plătii datoriei ex
terne pentru solutionarea gravelor 
probleme sociale cu care sînt con
fruntate mase imense ale populației : 
lupta pentru crearea unei noi or
dini economice internaționale, pen
tru dezarmare generală si totală, 
pentru pace. împotriva războiului ; 
aplicarea unei politici petroliere au
tonome in cadrul O.P.E.C.. o plani
ficare de asemenea natură Incit să

se subliniază in

criza prin care 
C.C. din mai 1986 
elaborarea unei

socială și 
o dorință 
în rîndu-

în articol

»
fie apărate resursele petroliere de 
neînlocuit ale tării. De asemenea, ei 
propun dezvoltarea economiei rura
le în interesul țărănimii, al produ
cătorilor mici si mijlocii și care să 
permită tării accesul la independen
ta alimentară — toate acestea, ți- 
nînd seama de condițiile de viată 
si de muncă ale lucrătorilor agricoli; 
democratizarea efectivă a instituții
lor de stat si sociale : lupta pen
tru respectarea dreptului la grevă, 
pentru restabilirea democrației sin
dicale si a unității clasei muncitoa
re : modifioarea sistemului electoral, 
astfel încît acesta să asigure o reală 
egalitate a drepturilor si 
tilor pentru toate forțele 
tice.

în continuare, autorul 
propunerile comuniștilor venezueleni 
se referă deopotrivă la aplicarea unei 
politici externe autentic suverane, 
bazate pe o solidaritate activă cu 
toate popoarele în lupta pentru li
bertate. mai ales cu popoarele din 
America Centrală, la lărgirea legă
turilor cu țările socialiste, ca si la 
protecția mediului înconjurător ; re
zolvarea problemei pămînturilor 
dezafectate : îmbunătățirea condiții
lor de viată Inumane din 
periferice.

Ne vom uni cu toții, cel 
tem gata să ne angajăm 
luptei împotriva acestor racile ale 
societății noastre, constienti de ob
stacolele pe care le va ridica în ca
lea noastră sistemul proprietății 
private — scrie autorul, arătînd că 
cele înfățișate mai sus sînt punc
tele esențiale ale programului comun 
avansat de comuniști. Dar comuniș
tii — continuă articolul — sînt dis
puși să examineze si alte probleme 
în vederea elaborării unei platforme 
definitive, de natură să-i unească pe 
toti cei 
mări de 
munistii 
sarcină 
dar ea trebuie dusă în mod energic 
la bun sfîrșit. Partidul a stabilit con
tacte cu alte organizații de stînga 
si personalități independente. In ve
derea găsirii unor puncte de con
vergență. Viata demonstrează în ce 
măsură forțele participante la acest 
proces. între care partidul nostru, 
sînt gata să meargă înainte pe ca
lea pentru care au optat. Firește, 
realizarea obiectivului strategic va 
necesita o consolidare a partidului 
si a legăturii sale organice cu ma
sele.

încurajați de tradițiile de luptă si 
hotărîrile Congresului al VII-lea, co
muniștii venezueleni sînt hotăriti să 
facă tot ce le stă în putință pen
tru a favoriza dezvoltarea ideilor 
marxist-leniniste. pentru a da un nou 
avlnt luptei antiimperialiste. pentru 
consolidarea tendințelor pozitive în 
cadrul relațiilor internaționale. în a- 
celasi timp, se spune în articol, co
muniștii venezueleni vor întări soli
daritatea cu patriotii din Nicaragua, 
Salvador. Guatemala. Haiti, Chile, 
cu luptătorii pentru libertate de pre
tutindeni.

Negreșit însă, se afirmă în înche
ierea articolului, aportul major al 
comuniștilor venezueleni va consta 
în aplicarea eficientă a politicii do 
amplă uniune a forțelor democrati
ce și iubitoare de pace, politică ce 
deschide noi orizonturi dezvoltării 
progresiste a Venezueleî.

posibilltă- 
democra-

scrie că

cartierele

oare stn- 
pe calea

ce preconizează transfor- 
oare are nevoie țara. Co- 
venezueleni știu că această 
reclamă acțiune neobosită.

„Jocul 
. Cu : 

Valeria Seciu, r a
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 9 iunie, ora 30 — 12 iunie, 
ora 20. In (ari : Vremea va fi caldă 
cu lnnorărl mai accentuate in primele 
zile în vestul, centrul șl nordul teri
toriului, unde vor cădea ploi, îndeosebi 
averse, însoțite de descărcări electrice 
și cu caracter izolat, mai ales dupft- 
amiaza, în celelalte regtuni. Izolat vor 
fi condiții, în vestul țării. să se nro-

ducă grindină șl cantități de apă care 
pot depăși 15 litri pe metru pătrat. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată la 
începutul intervalului in regiunile ves
tice, unde, cu totul Izolat, vor putea 
avea aspect de vijelie. Temperaturile 
minime, nocturne, vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 de grade, cele maxime, 
diurne, vor oscila Intre 22 șl 32 de 
grade, mai ridicate în sud-vest. tn 
București : Vremea va fi caldă cu ce
rul variabil. Vînt slab pină la mode
rat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse intre 14 și 16 grade, iar cele 
maxime între 30 și 33 de grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Un frumos succes al mișcării noastre
sportive studențești

Echipa României a cucerit pentru a șasea oară consecutiv 
titlul mondial universitar ia handbal

foarte 
în re- 

schif

TIMIȘOARA. Comuna Hitiaș din 
județul Timiș găzduiește în fie
care an un festival interjudețean 
pionieresc de folclor, intitulat 
„Mîndră floare timișeană". Anul 
acesta, festivalul a reunit creatori 
și interpreți din 8 județe — Alba, 
Arad. Bihor. Caraș-Severin. Cluj, 
Sibiu, Vîlcea și Timiș — micii ar
tiști aducînd pe scenă piese repre
zentative din folclorul acestor zone. 
A avut loc, de asemenea, o paradă 
a portului popular și a fost vizi
tată expoziția de obiecte gospodă
rești vechi. Celor mai buni inter
preți vocali și instrumentiști și 
celor mai talentați recitatori le-au 
fost decernate premii și mențiuni. 
(Cezar Ioana).

CLUJ. Consiliul municipal de 
educație politică șl cultură socia
listă Dej a organizat. în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", cea de-a Xl-a ediție a 
Decadei cultural-educative. Cu a- 
cest prilej, a avut loc un simpo
zion șl s-a deschis o expoziție de

CARNET CULTURAL

creație tehnico-științifieă. în între
prinderi, instituții și școli s-au des
fășurat dezbateri, mese rotunde, 
schimburi de experiență, expoziții 
de carte social-politică, spectacole 
cultural-artistice. (Marin Oprea).

ALBA. La casa de cultură, clubu
rile muncitorești, în întreprinderi, 
ir stitutii si școli din orașul Aiud 
se desfășoară o suită de acțiuni 
politico-educative, cultural-artisti
ce și științifice, la care iau parte 
oameni ai muncii, artiști ama
tori. specialiști. Au fost organi
zate spectacolul muzical-coregrafic 
„Omagiu patriei, partidului și po
porului", evocări istorice, recitalul 
de poezie și muzică „Ritmuri tine
rești", expoziții de desene și artă 
plastică. (Ștefan Dinică).

HARGHITA. Pe scena în aer 
liber, situată pe platoul băilor

Jigodin, din preajma municipiu
lui Miercurea-Ciuc, în fața a 20 000 
spectatori au evoluat formații de 
cîntece și dansuri populare, reunind 
peste 1 000 de artiști amatori din 
toate localitățile județului. Ridi
cata calitate a manifestării cultu
ral-artistice a fost asigurată de 
faptul că formațiile participante 
sînt promovate în etapa republicană 
a Festivalului național „Cîntarea 
României". (Nicolae Șandru).

ARGEȘ. „Comuna Mircești — pe 
coordonatele viitorului" este gene
ricul sub care s-a desfășurat în 
această localitate argeșeană un 
ciclu de manifestări politico-educa
tive în organizarea Consiliului ju
dețean Argeș ai pionierilor. Au 
avut loc o expunere „Organizația 
pionierilor — școală a 
revoluționare", concursul 
istorie" și spectacolul 
fericită", susținut de 
pionierești laureate ale
lui național „Cîntarea României". 
(Gheorghe Cirstea).

cutezanței 
„File de 
„Copilărie 

formații 
Festivalu-

Să felicităm din toată inima re
prezentativa studențească de hand
bal a României și pe antrenorii a- 
cesteia pentru minunata victorie in 
Campionatul mondial universitar, 
pentru jocul nu numai eficient, dar 
și foarte frumos pe care l-au fă
cut în fața publicului din sală și 
a telespectatorilor, în meciul final 
al acestei competiții cu prestigiu în 
sportul internațional. Echipa noas
tră și-a înscris titlul suprem în 
palmares, pentru a șasea oară suc
cesiv, evidențiind potențialul mișcă
rii sportive universitare românești, 
în continuă creștere de la un an 
la altul. De asemenea, organizarea 
competiției s-a dovedit la înălțime, 
gazdele fiind apreciate in mod una
nim. Dintre aceste numeroase a- 
precieri elogioase, reținem pe a- 
ceea a delegatului Federației Inter
naționale a Sportului Universitar. 
Jean Talbot, membru tn comitetul 
executiv al F.I.S.U.: „Atit cadrul 
organizatoric oferit întrecerilor 
pronriu-zise. cît și maniera impe
cabilă în care România a știut să 
se prezinte ca gazdă a ediției jubi
liare a Campionatului mondial uni
versitar de handbal sint demne de 
cele mal frumoase cuvinte. Am 
regăsit același spirit cald si priete
nesc. aceeași grijă pentru organiza
re perfectă, pe care le întâlnisem 
la frumoasa Universiadă ’81 de la 
București".

A fost duminică, la Palatul spor
turilor si culturii, o victorie foarte 
frumoasă și cea mai clară a 
handbaliștilor români, în cele pa
tru meciuri-finale pe care le-a 
jucat cu un contracandidat recunos
cut prin valoare înaltă, cum este 
echipa U.R.S.S. (1973, România — 
U.R.S.S. 19—18, după prelungiri ; 
1975, România — U.R.S.S. 
1985, România — U.R.S.S. 
1987, România — U.R.S.S. 
Remarcăm că și duminică
zentativa studențească sovietică a 
desfășurat un joc frumos, cu nu
meroase valențe tehnico-tactice de 
clasă, dintre liandbaliștii ei distin-

gindu-se Serghei Demidov, Dolgov 
Si Valutkas.

S-a confirmat și zicala handba
listică — „portarul înseamnă jumă
tate de echipă" — Alexandru Buli
gan arătîndu-se un apărător extra
ordinar al porții noastre, în toate 
împrejurările importante ale parti
dei. Aceasta nu a scăzut cu nimic 
meritele celorlalți jucători, dimpo
trivă le-a completat perfect. M. 
Voinea a fost același constructor, 
atacant și realizator spectaculos, iar 
M. Dumitru s-a impus din nou ca 
„tunar" al formației, dar și ca mar
cator al celui mai frumos gol al fi
nalei, după o combinație aeriană 
cu Ghimeș, la originea fazei, și cu 
Petre. Același Ghimeș, priceput 
conducător de joc al echipei, că
ruia, se pare, că ii este indiferen
tă poziția din care

cu fața sau cu... spatele, a marcat 
din această ultimă și incomodă si
tuație golul cel mat imprevizibil al 
partidei, cu implicații asupra evo
luției scorului. Cei trei, Buligan, 
Voinea si Dumitru sint astăzi tripli 
laureați cu titlul de campioni mon
diali universitari și desigur vor fi 
jucători de bază și ai echipei repre
zentative a României. Să adăugăm 
că de multă vreme echipa noastră 
n-a avut un transformer de la 7 
metri, cu nervii atit de tari și cu 
aruncări atit de precise cum este 
Dumitru Berbece și să ne expri
măm speranțele că realizările pre
zente ale echipei studențești vor 
influenta in mod pozitiv relansa
rea echipei naționale in handbalul 
mondial.

trage la poartă. Valerlu MIRONESCU

Taniug : „Handbalul românesc 
confirmat din nou valoarea

18—77 ; 
23—20 ; 
23—19).
repre-

Agenția
și-a 

prin echipa sa universitară1'
Comentînd rezultatele Campiona

tului mondial universitar de hand
bal masculin încheiat duminică la 
București, corespondenții agenții
lor internaționale de presă subli
niază performanța selecționatei 
României care și-a adjudecat tro
feul terminînd neînvinsă competi
ția, după jocuri spectaculoase de 
un înalt nivel tehnic.

Astfel, corespondentul agenției 
„China Nouă" relatează : „Echipa 
României a ciștigat pentru a șasea 
oară consecutiv titlul de campioană 
mondială universitară la handbal 
masculin, întrecînd în finală cu 
scorul de 23—19 reprezentativa 
U.R.S.S. învingătorii s-au remarcat 
printr-un joc inspirat în atac și o 
apărare puternică. Din formația 
română s-a evidențiat în mod deo
sebit portarul Alexandru Buligan, 
care a apărat excepțional contri-

buind alături de ceilalți coechipieri 
la succesul reprezentativei țării- 
gazdă".

La rîndul său. agenția „Tanlug" 
scrie, printre altele : „Handbalul 
românesc și-a confirmat din nou 
valoarea prin echipa sa universi
tară, cîștigătoare a medaliei de aur 
la cea de-a X-a ediție a campio
natului mondial, după ce a întrecut 
in finală cu 23—19 formația 
U.R.S.S. Medalia de bronz a reve
nit selecționatei Iugoslaviei, învin
gătoare cu 29—25 în partida dispu
tată în compania echipei Ungariei".

De asemenea, în comentarii este 
subliniat spiritul de falr-play în 
care s-a desfășurat competiția și 
condițiile excelente de concurs 
oferite de organizatori echipelor 
participante.

(Agerpres)

CANOTAJ. Noi rezultate 
bune ale sportivelor românce 
gata de la Moscova : proba de 
8 plus 1 a fost ciștigată de echipa
jul României, in 6’44”87/100. urmat 
de R.D. Germană — 6’52”96/100, 
U.R.S.S. — 6’56”10/100. Polonia — 
7’01”66/100. La schif simplu a termi
nat din nou învingătoare Marioara 
Popescu — 8’23”84/100. urmată de 
Martina Schroter (R.D.G.) — 8’27" 
07/100. Irina Krivozubova (U.R.S.S.)
— 8’30**03'100. La dublu cu vîsle a 
ciștigat echipajul 
17 100. urmat de 
Cehoslovacia.

ATLETISM. în 
cursului international 
„Memorialul 
desfășurat la Moscova, sportiva ro
mâncă Paula Ivan a terminat învin
gătoare in cursa de 1 500 m, cu 
timpul de 4’04**72/100, fiind urmată 
de Olga Parliuk (U.R.S.S.) — 4’08**12/ 
100 și Elizabeth Lynch (Anglia) — 
4’09”. în proba de 800 m. ciștigată de 
Liubov Kiriuhina (U.R.S.S.) —
l’57”62/100, atleta româncă Mitica 
Junghiatu s-a situat pe locul trei, cu 
1’58**52/100. Proba de aruncarea greu
tății a revenit Nataliei Lisovskaia 
(U.R.S.S.), cu 22,63 m. rezultat ce 
constituie un nou record mondial.

Rezultate înregistrate în concursul 
masculin : 200 m. Da Silva (Brazilia)
— 20**20/100 ; săritura în lungime : 
Emian (U.R.S.S.) — 8,40 m ; săritura 
cu prăjina : Gataulin (U.R.S.S.) — 
5,70 m ; 110 m garduri : Kazanov 
(U.R.S.S.) — 13**38/100.

ȘAH. „Memorialul Capablanca", 
desfășurat in orașul cubanez Cama- 
guey s-a încheiat cu victoria mare! 
maestre sovietice Nino Gurieli, cu 
8.5 puncte din 11 posibile, urmată 
In clasamentul final de Elisabeta 
Pollhroniade (România) — 8 puncte. 
Turneul masculin a fost ciștigat la 
egalitate de Carlos Garcia Palermo 
(Argentina) și Denis Verduga (Me
xic) cu opt puncte fiecare.

FOTBAL. • în seria a III-a a 
diviziei B. Politehnica Timișoara. în
vingătoare la Arad, cu U.T.A.. 2—0, 
are acum șase puncte avantaj fată 
de F.C. Maramureș și F.C. Bihor 
(45 p față de 39 p). Cum pînă la 
încheierea campionatului secund au 
mai rămas patru etape. „Poli" s-a 
apropiat cu pași mari de divizia 
A. • în seria a II-a. A.S.A. Tg. 
Mures (44 p) păstrează trei puncto 
avantaj, deși meciul A.S.A. — Car- 
pati Mirșa a fost amînat Progresul 
București (41 p) a învins în etapa 
nr. 30 pe Automatica București, cu 
3—2. • Lupta cea mai strînsă pen
tru promovarea în divizia A mar
chează jocurile din seria I. învin- 
gind la Iași, cu 1—0, pe Politehnica 
(41 p. golaveraj plus 25). echipa 
C.S.M. Suceava (43 p, golaveraj plus 
33) se prezintă acum drept princi
pala candidată la promovare.

României în 7’46" 
R.D.G.. U.R.S.S. și

ultima zi a con- 
de atletism 

fraților Znamenski",
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Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

In sprijinul unui acord de lichidare a rachetelor 
din Europa

e
intitulată 

din care fac
BONN 8 (Agerpres) — Acest an 

oferă posibilitatea istorică de a fi 
eliminate, pe baza unui acord, toa
te rachetele nucleare din Europa — 
se spune într-un comunicat comun 
dat publicității la Bonn de trei 
institute vest-germane de cercetări 
în domeniul păcii. Documentul 
subliniază, totodată, importanța 
extinderii eventualului acord și 
asupra rachetelor cu rază de ac- 

1 țiune cuprinsă între 150 și 500 km. 
/ Cele trei organisme subliniază, de 
I asemenea, necesitatea finalizării 
ț unui acord în domeniul armamen- 
ț tulul conventional.
î Larg sprijin popular pentru legislația antinucleară 
ț adoptată în Noua Zeelandă
ț WELLINGTON 8 (Agerpres). — 
i Primul ministru al Noii Zeelande,
* David Lange, a afirmat că noua 
i legislație antinucleară intrată in 
? vigoare în această tară se bucură 
) de sprijinul marii majorități a 
4 populației. După cum se știe, în 
' decembrie 1985 guvernul neozee- 
1 landez a introdus în parlament un

BERLINUL OCCIDENTAL 
(Agerpres). Grtiparea 
Cercul tineretului, 
parte organizații de tineret de di
verse orientări din Berlinul occi
dental, a dat publicității o declara
ție în sprijinul încheierii cu succes 
a negocierilor privind lichidarea 
rachetelor sovietice și americane 
cu rază medie de acțiune din Eu
ropa.

De asemenea, tineretul din Ber
linul occidental se pronunță pen
tru negocieri vizînd reducerea altor 
tipuri de arme, inclusiv convențio
nale, pentru interzicerea armelor 
chimice și bacteriologice.

< nroiect de lege, aprobat de forul 
‘ legislativ la 4 iunie anul aoesta.

care interzice intrarea In porturile 
țării a vaselor cu arme nucleare 
la bord sau cu propulsie nucleară.

Premierul Lange a afirmat că a- 
doptarea legislației antinucleare 
reprezintă un eveniment istoric pen
tru Noua Zeelandă. aceasta fiind 
cea mai semnificativă și substan
țială măsură luată de țara sa în 
domeniul controlului armamentelor.

In orașul Vancouver (Canada) a avut loc un impresionant marș pentru 
pace, în cursul căruia participanții s-au pronunțat pentru încetarea cursei 

înarmărilor și lichidarea armelor nucleare
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NAȚIUNILE UNITE

Plan de acțiune pentru 
statele in curs

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— La New York se desfășoară lu
crările celei de-a 34-a sesiuni a Con
siliului de administrație al P.N.U.D.. 
organism format din, reprezentanții 
a 48 de state. Participanții la se
siune examinează o sene de proble
me importante ale dezvoltării și coo
perării internaționale, urmînd să e- 
laboreze un plan de acțiune al 
P.N.U.D. vizînd sporirea asistenței 
multilaterale în favoarea țărilor în 
curs de dezvoltare. In cadrul dezba
terilor sesiunii s-a subliniat că in
tensificarea asistenței multilaterale 
în favoarea țărilor sărace prin inter
mediul O.N.U. și al instituțiilor sale 
specializate reprezintă o sarcină mai 
actuală decit oricind. ținind seama 
de faptul că aceste state sint con
fruntate cu dificultăți economice și 
sociale tot mai mari, din cauza sub
dezvoltării, decalajelor economice, 
termenilor inechitabili din comerțul 
internațional și datoriei externe 
uriașe, care a depășit suma de un 
trilion de dolari. De asemenea s-a 
evidențiat necesitatea unor acțiuni

Pentru o largă cooperare
HARARE 8 (Agerpres). — La Ha

rare s-au deschis lucrările consiliu
lui interguvernamental al mișcării 
de nealiniere pentru informații și 
comunicații. Participanții urmează să 
discute documentele ce vor fi su
puse dezbaterii celei de-a doua con
ferințe a miniștrilor informațiilor din 
țările nealiniate, care se va desfă
șura tot la Harare în perioada 10—12 
iunie. în centrul atenției se vor afla 
probleme ale cooperării în acest 
domeniu între țările nealiniate, o 
atenție deosebită acordîndu-se mo
dalităților de realizare a noii ordini 
mondiale în domeniul informațiilor, 
informează agenția Taniug.

HARARE 8 (Agerpres). — Repu
blica Zimbabwe, care deține preșe
dinția mișcării de nealiniere, se pro
nunță pentru o cooperare cuprinză
toare între țările nealiniate șl alte 
țări în curs de dezvoltare în dome
niul informației și comunicațiilor, a

Oameni de știință americani emit îndoieli asupra 
eficienței S.D.I.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Va 
fi necesar un efort de cercetări de 
cel puțin un deceniu pentru a se ob
ține rezultate cit de cit convingă
toare in legătură cu eficienta mili
tară a programului de inarmări spa
țiale cunoscut sub numele de „răz
boiul stelelor" — aceasta este con
cluzia la care a ajuns un grup de 
specialiști americani care studiază 
posibilitatea de realizare a con
troversatului program amintit.

Grupul de oameni de stiintă. care 
include și experți militari, a apre

ciat că — in pofida progreselor teh
nologice uriașe înregistrate in ultimii 
20 de ani — rămin multe domenii 
necunoscute incluse in Inițiativa de 
Apărare Strategică (S.D.I.). De ase
menea, ei au arătat că sint nesigure, 
din punct de vedere militar, o serie 
de componente ale acestui proiect. 
Intr-un raport de 425 de pagini, 
membrii acestui grup și-au exprimat 
in cele din urmă pesimismul asupra 
oportunității punerii la punct a pro
gramului S.D.I.

In favoarea încetării conflictului 
dintre Iran și Irak

RIAD 8 (Agerpres). — In orașul 
saudit Jeddah s-au încheiat lucrările 
reuniunii miniștrilor afacerilor ex
terne ai celor șase țări membre ale 
Consiliului de Cooperare a Golfului — 
Arabia Saudită. Bahrein, Emiratele 
Arabe Unite, Kuweit, Oman și Qatar. 
Șefii diplomației din cele șase state 
au dezbătut timp de două zile ulti
mele evoluții rezultînd din conti

nuarea războiului dintre Iran și 
Irak. Ei s-au pronunțat in unanimi
tate in favoarea încetării acestui 
conflict. Totodată, s-a subliniat că 
țările din zonă dispun de mijloace 
suficiente pentru a garanta pacea 
și stabilitatea pe plan regional. A 
fost discutată, totodată. întărirea 
cooperării in toate sferele de activi
tate intre cele șase state.

sporirea asistenței către 
de dezvoltare

mai hotărite pentru stăvilirea „exo
dului de inteligență" dinspre statele 
sărace spre țările industrializate oc
cidentale. care privează țările sărace 
de cadrele calificate necesare dez
voltării lor economico-sociale.

LONDRA 8 (Agerpres). — Peste 
100 000 de persoane au luat parte, în 
Marea Britanie, la o campanie națio
nală care și-a propus să mobilizeze 
guvernul britanic și opinia publică 
din această țară în favoarea unei a- 
sistențe sporite pentru țările în curs 
de dezvoltare — relatează agenția 
China Nouă. Campania a început la 
9 mai și s-a încheiat sîmbăta trecu
tă prin înminarea de către inițiatorii 
acestei acțiuni a unei petiții — sem
nate de peste 500 000 de persoane — 
la reședința primului ministru bri
tanic. In document se reclamă spo
rirea asistenței către țările sărace, 
acordarea unor facilități comerciale 
în - favoarea acestor state și între
prinderea unor măsuri eficiente care 
să conducă la reducerea poverii da
toriei externe.

VENEȚIA

Deschiderea reuniunii la nivel 
inalt a principalelor state 
capitaliste industrializate
ROMA 8 (Agerpres) — Pe insula 

San Giorgio din Veneția au început 
luni lucrările reuniunii la nivel 
înalt a principalelor șapte state 
capitaliste industrializate, la care 
participă șefii de stat sau de guvern 
din S.U.A., Japonia, Canada, Italia, 
Franța, R.F. Germania, Marea Bri
tanie, precum și reprezentanți ai 
Pieței comune.

Pe agenda de lucru a reuniunii se 
află înscrise probleme majore ale 
activității politice și economice in
ternaționale. între care relațiile 
Est-Vest, aspecte ale dezarmării, 
focarele de conflict din diferite re
giuni ale lumii, problema datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvol
tare, evoluțiile monetare internațio
nale etc.

încheierea convorbirilor chino-polone
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — La 

Varșovia a fost dat publicității co
municatul de presă privind convorbi
rile purtate de Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, și Zhao Ziyang, secretar 
general interimar al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, care a ințre- 
prins o vizită oficială de prietenie în 
R.P. Polonă, informează agenția 
P.A.P.

în cadrul convorbirilor, se arată în 
comunicat, au fost discutate perspec
tivele dezvoltării relațiilor bilaterale, 
evidențiindu-se importanta dialogului 
la cel mai inalt nivel.

în cadrul schimbului de opinii pri
vind actualitatea internațională, păr
țile s-au pronunțat pentru reducerea 
radicală și lichidarea completă a ar
melor nucleare și a altor arme de 
distrugere în masă, pentru preîntîm- 
pinarea militarizării Cosmosului. A

fost exprimată, de asemenea. îngri
jorarea față de focarele de încor
dare care există în diferite regiuni 
ale lumii, subliniindu-se necesitatea 
rezolvării lor pe calea negocierilor. 
Părțile au declarat că relațiile dintre 
state trebuie să se întemeieze pe 
principiile coexistenței pașnice, nefo- 
losirii forței sau amenințării cu 
forța, respectării egalității suverane 
a tuturor statelor, neamestecului în 
treburile interne.

BERLIN 8 (Agerpres) — Zhao 
Ziyang, secretar general interimar 
al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
a sosit luni la Berlin, la invitația 
lui Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germane 
— anunță agențiile A.D.N. și China 
Nouă. în aceeași zi au început con
vorbirile dintre Erich Honecker și 
Zhao Ziyang.

ORIENTUL MIJLOCIU

în domeniul informațiilor
declarat ministrul informațiilor a- 
cestei țări, Nathan Shamuyarira, în
tr-un interviu acordat agenției Ta
niug. Referindu-se la viitoarea reu
niune a țărilor nealiniate consacrată 
acestor probleme — care va avea loc 
intre 10 și 12 iunie la Harare — mi
nistrul a scos în evidență, în context, 
importanța creșterii rolului pool- 
ului agențiilor din țările nealiniate 
pentru o informare corectă asupra 
realităților din aceste state. Princi
pala sarcină a viitoarei reuniuni, a 
spus el, este de a contribui la în
făptuirea unei noi ordini internațio
nale în domeniul informației și co
municațiilor.

în documentul ce urmează să fie 
adoptat la conferință va fi definit și 
mai precis rolul mijloacelor de co
municare in masă din țările neali
niate în sprijinirea căilor de solu
ționare a stărilor conflictuale din 
sudul Africii. Orientul Mijlociu. A- 
merica Centrală.

Manifest semnat de trei 

foști prim-miniștri britanici
LONDRA 8 (Agerpres). — Trei 

foști prim-miniștri britanici — este 
vorba despre James Callaghan, 
Edward Heath și Harold Wilson — 
au dat publicității un manifest ce 
pune în evidență starea de degra
dare în care se află infrastructura 
din această țară. Ei cer actualului 
guvern să facă investiții de urgență 
pentru repararea arterelor de circu
lație, a școlilor, locuințelor și spita
lelor, ca și pentru construirea 
unora noi.

Aceste investiții, afirmă ei. ar avea 
dublu efect, deoarece astfel s-ar pu
tea asigura locuri de muncă pentru 
un mare număr de persoane forțate 
acum Ia inactivitate.

n

Cereri pentru un embargo total în comerțul 

cu R.S.A.
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— Comitetul special al O.N.U. împo
triva apartheidului și-a exprimat 
sprijinul față de inițiativa pastoru
lui american Leon Sullivan, care a 
cerut companiilor din Statele Unite 
să înceteze orice formă de colabora
re cu regimul minoritar rasist de la 
Pretoria, ca un mijloc de presiune 
pentru a-1 determina să renunțe la

★
HARARE 8 (Agerpres). — Președin

tele parlamentului din Zimbabwe, 
Didymus Mutasa, a reafirmat, într-o 
declarație, necesitatea impunerii de 
sancțiuni economice împotriva auto
rităților rasiste de la Pretoria pen
tru a le determina să renunțe la po
litica de apartheid și discriminare 
rasială. Totodată, el a condamnat 
sprijinul acordat în continuare de 
diferite țări occidentale regimului 
minoritar din R.S.A., menționînd că 
în unele capitale se reacționează 
prin tăcere la știrile privind asasi
narea a sute de africani de către ra
siștii de la Pretoria.

PRETORIA 8 (Agerpres). — Trei

politica sa inumană de apartheid — 
relatează agenția Taniug. Președin
tele comitetului, Joseph Garba (Ni
geria), a făcut cunoscut că acest or
ganism sprijină cererea adresată de 
pastorul Sullivan guvernului ameri
can de a impune un embargo total 
in comerțul cu regimul de la Preto
ria și de a rupe relațiile diplomatice 
cu Republica Sud-Africană.

★
organizații antiapartheid din R.S.A. 
— „Eșarfele negre". „Forumul celor 
cinci libertăți" și „Comitetul de ac
țiune al părinților deținuților" — au 
chemat populația sud-africană să or
ganizeze manifestații de protest îm
potriva legislației excepționale de
cretate în R.S.A. la 12 iunie 1986. 
într-o declarație comună difuzată la 
Johannesburg se arată că starea de 
urgență din R.S.A. a expus orga
nizațiile publice, presa și avocații la 
persecuții fără precedent.

Frontul Unit Democratic, cea mai 
amplă organizație antiapartheid le
gală, a chemat săptămîna trecută 
populația la o săptămînă de protest 
împotriva stării de urgență.

O declarație a președintelui S.W.A.P.O.
KINSHASA 8 (Agerpres). — Chiar 

daeă. lupta va fi îndelungată, po
porul namibian va obține, victoria — 
a declarat Sam Nujoma, președintele 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Aflat în vizi
tă în Zair, el a exprimat optimismul 
in legătură cu obținerea independen

ței Namibiei, teritoriu ocupat ilegal 
de Africa de Sud. Nujoma a criticat 
sever S.U.A. și alte țări occidentale 
pentru sprijinul acordat regimului 
rasist de la Pretoria și s-a pronunțat 
pentru aplicarea fără intirziere a 
rezoluțiilor O.N.U. privind Africa 
australă.

—-----———— (DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)

Un nou pas spre obiectivul denuclearizării Pacificului de Sud
La numai cîteva zile după cea de-a 

18-a conferință la nivel înalt a Fo
rumului Pacificului de Sud, desfă
șurată la Apia (capitala statului 
Samoa), parlamentul neozeelandez 
a aprobat, cu o mare majoritate 
de voturi, proiectul de lege, prezen
tat de guvernul laburist, privind 
proclamarea țării drept zonă liberă 
de armele nucleare. Prin această ini
țiativă, guvernul laburist și-a înde
plinit promisiunea făcută în timpul 
campaniei electorale din 1984. pro
misiune care, neîndoios, a contribuit 
la obținerea majorității sufragiilor 
și la preluarea responsabilității gu
vernării la Wellington. Legea adop
tată acum prevede interzicerea cu 
desăvîrșire a desfășurării, testării și 
depozitării armelor nucleare în Noua 
Zeelandă. precum și a accesului în 
porturile țării sau în spațiul aerian 
național a navelor și. respectiv, a- 
vioanelor capabile să poarte arme 
nucleare. Totodată, dec’zi a parla
mentului neozeelandez dobîndeste și 
o semnificație mai largă : ea repre
zintă o transpunere în practică a 
prevederilor Tratatului de la Raro
tonga, prin care 13 state din re
giune (Australia, Noua Zeelandă, 
Papua-Noua Guinee, Insulele Cook, 
Fiji. Kiribati. Niue. Tuvalu. Samoa 
de Vest, Vanuatu, Insulele Solomon, 
Nauru si Tonga) au hotărlt. în au
gust 1985, să proclame Pacificul de 
Sud zonă liberă de arme nucleare, 
consemnlnd. o dată ' cu intrarea în 
vigoare, la 11 decembrie 1986. a a- 
cestui document, apariția celei mai 
întinse zone denuclearizate de pe 
glob.

La recenta lor reuniune de la 
Apia, participanții au hotărlt primi
rea în Forumul Pacificului de Sud 
și a Micronezieî si Insulelor Mar
shall. Dună cum se știe, aria de a- 
plioabilitate a Tratatului de la Ra
rotonga include teritorii sl mări, oe 
o vastă suprafață, de la țărmurile 
Australiei pînă la cele ale Ameri- 
cii de Sud. și de la Marea Kiribati, 
din zona Ecuatorului, pînă la An
tarctica. O lume de mari contraste, 
In care stadii avansate ale civili

zației moderne coexistă cu orîn- 
duiri tribale. Acest univers atît de 
divers n-a fost nici el cruțat, după 
cel de-al doilea război mondial, de 
efectele competiției militare. Primind 
in administrare teritorii din regiune, 
S.U.A.. Marea Britanie și Franța au 
transformat unele insulițe în poli
goane de experimentat armele ato
mice. „Marea de Sud", cum mai este 
cunoscută regiunea, cu nenumăratele 
ei insule, unele de o frumusețe ine
galabilă. a fost zguduită de peste 
230 explozii nucleare, o parte din 
ele efectuate în atmosferă. Este cu
noscută tragedia locuitorilor din sto
lurile Bikini și Eniwetok. Se cu
noaște, de asemenea, că iradiațiile 
nucleare au afectat grav locuitorii 
atolului Rongelap. cînd la o depăr
tare de 160 km a fost detonată o 
bombă americană de peste o mie de 
ori mai puternică decît cea lansată 
asupra Hiroshimei.

în aceste condiții, o dată cu con
știentizarea crescîndă a opiniei pu
blice asupra primejdiei nucleare, 
statele din regiunea Pacificului de 
Sud — în ciuda stadiilor diferite de 
dezvoltare — au fost. în mod firesc, 
atrase de ideea unirii eforturilor în 
direcția coordonării pozițiilor lor în 
problema dezarmării nucleare și, pe 
un plan mai larg, a dezvoltării în do
menii de interes comun. Pornind de 
la aceste considerente, în 1971 a fost 
creată organizația Forumului Paci
ficului de Sud. în procesul de con
solidare a colaborării s-a cristalizat 
și ideea elaborării unui cadru juridic 
corespunzător, concretizată în Tra
tatul de la Rarotonga. El reflectă 
preocupările reale, profunde și de 
lungă durată ale țărilor din regiune 
față de continuarea experiențelor 
nucleare, depozitarea deșeurilor a- 
tomice în apele ooeanului. prolife
rarea armelor nucleare. După cum 
preciza recent o personalitate din 
Australia, țară inițiatoare a trata
tului, „acest lucru nu este deloc 
surprinzător In condițiile perico
lului pe care il reprezintă experien
țele nucleare din Pacificul de Sud,

efectuate de Franța, iar in trecut 
de S.U.A. și Marea Britanie".

La reuniunea recentă a Forumu
lui Pacificului de Sud, șefii de state 
și de guverne au exprimat satisfac
ția în legătură cu semnarea de către 
U.R.S.S. și R.P. Chineză a protocoa
lelor prin care se angajează să res
pecte statutul denuclearizat al aces
tei zone, ca și nemulțumirea față de 
faptul că S.U.A., Anglia și Franța nu 
au făcut acest lucru, cerîndu-le să 
procedeze în mod similar. O profun
dă îngrijorare provoacă in țările din 
regiune programul francez de ex
periențe nucleare subterane, efec
tuate in continuare pe atolul Mu- 
ruroa. Această problemă a fost, cum 
era firesc, înscrisă pe ordinea de zi 
a conferinței de la Apia, care a 
adresat din nou Franței cererea de 
a înceta neîntîrziat experiențele nu
cleare, respectind, astfel, opțiunea 
suverană a unor state membre ale 
O.N.U., drepturile vitale ale popoare
lor lor. Potrivit calculelor date pu
blicității la Wellington, puterea cu
mulată a celor peste 80 teste nu
cleare franceze, efectuate după 1975 
pe atolul Mururoa, echivalează cu 
detonarea a 100 de bombe de ținui 
celei lansate asupra Hiroshimei. Nu 
este o preocupare numai a factorilor 
politici și de decizie — a precizat 
premierul David Lange — ci și a 
oamenilor de știință, care avertizea
ză asupra repercusiunilor serioase 
pe care le are asunra Noii Zeelande, 
a altor țări continuarea experien
țelor nucleare in Pacific.

Dacă opinia publică mondială, în
deosebi cea din țările asiatice și din 
regiunea Pacificului de Sud, a salu
tat decizia parlamentului de la Wel
lington, ea a stîrnit iritare la 
Washington tocmai pentru că navele 
militare ale S.U.A. s-au numărat 
printre cei mai frecvenți „vizitatori" 
ai porturilor neozeelandeze. în semn 
de retorsiune, S.U.A. au anunțat 
sistarea unilaterală a cooperării cu 
Noua Zeelandă în domeniul apărării. 
„Prin reacțiile lor față de Noua 
Zeelandă — notează publicația „FAR 
EASTERN ECONOMIC REVIEW" 
din Hong Kong — S.U.A. vor să ad

ministreze o lecție celorlalți aliați 
din Europa și Asia, care joacă un 
rol militar preponderent și care ar 
putea fi susceptibili să se molipseas
că de •’Virusul neozeelandez*".

De altfel, un asemenea caz de 
„molipsire" s-a și intîmplat, alianța 
guvernamentală de stingă din insu
lele Fiji anunțîndu-și nu demult in
tenția de a adopta o decizie simi
lară celei ratificate acum de parla
mentul neozeelandez, în sensul ne- 
admiterii în porturile arhipelagului 
a navelor cu propulsie nucleară sau 
cu arme nucleare la bord. Așa cum 
s-a relatat, guvernul legal consti
tuit al insulelor Fiji a fost însă 
răsturnat în urma unei lovituri de 
stat militare, sub pretextul existen
ței unor rivalități etnice. Or, potri
vit aprecierilor presei internaționa
le, cercurile care se opun procesului 
de denuclearizare a Pacificului de 
Sud nu ar fi deloc străine de aceas
tă lovitură de stat. Este de altfel 
semnificativ că atit Noua Zeelandă, 
cit și Australia — principalele pu
teri ale Forumului Pacificului de 
Sud — au refuzat să recunoască noua 
cîrmuire instalată în insulele Fiji.

în contextul ansamblului situației 
din zonă, hotărîrea autorităților de 
la Wellington se bazează pe argu
mente temeinice, care se bucură as
tăzi pretutindeni în lume de o tot 
mai largă audiență, și anume că 
prezența și sporirea arsenalelor ato
mice nu aduc popoarelor mai multă 
securitate, ci, dimpotrivă, le submi
nează securitatea și, totodată, ampli
fică primejdia unui holocaust nuclear. 
„Populația Noii Zeelande — subli
nia, pe bună dreptate, premierul 
D. Lange v- nu consideră o garan
ție de securitate includerea armelor 
nucleare in apărarea țării. Pentru 
poporul nostru o apărare cu arme 
nucleare nu constituie in general 
nici un fel de garanție". Concluzie, 
fără îndoială, cu valabilitate gene
rală, ea putînd fi împărtășită de 
oricare alt stat, indiferent de situa
rea sa geografică.

Petre STANCESCU

BEIRUT 8 (Agerpres). — In tim
pul raidurilor israeliene din sudul 
Libanului, efectuate recent, 35 de 
persoane au fost ucise și 250 rănite, 
în majoritate femei și copii, se ara
tă într-un bilanț dat publicității la 
Beirut. Știri provenite din regiunea 
sudică libaneză relevă că din cei 
peste 80 000 de palestinieni care lo
cuiesc în taberele Ain Hiloweh și 
Miyeh Miyeh din regiunea Saida, 
numeroase familii și-au părăsit a- 
dăposturile. plecînd către locuri mai 
sigure, din cauza repetatelor ame
nințări din partea forțelor israeliene 
de ocupație. în timpul ultimelor 
bombardamente de artilerie ale mi
litarilor israelieni. trei persoane au 
fost ucise și 42 rănite, iar 83 de case 
au fost distruse, informează agenția 
China Nouă.

CAIRO 8 (Agerpres). — O delega
ție a O.N.U., aflată intr-o misiune 
de informare în unele țări din 
Orientul Mijlociu privind condițiile 
de viață ale palestinienilor și situa
ția din zonă, a avut la Cairo con
vorbiri cu vicepremierul și ministrul 
egiptean al afacerilor externe, Esmat 
Abdel Meguid. și cu ministrul de stat 
pentru afaceri externe, Boutros 
Ghali. în cadrul întrevederii, Esmat 
Abdel Meguid a reafirmat necesita
tea convocării unei conferințe inter
naționale de pace în Orientul Mijlo
ciu și a îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale palestinienilor din terito" 
riile arabe ocupate de Israel.

Părțile au discutat,, totodată, mo
dalitățile prin care procesul de pace 
ar putea înregistra noi progrese și 
prin care s-ar putea pune capăt con
flictului dințre Iran și Irak.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

RETRAGERE. Agenția T.A.S.S. 
anunță că. potrivit hotăririi condu
cerii Uniunii Sovietice și in înțele
gere cu guvernul Republicii Popu
lare Mongole, s-a încheiat procesul 
de retragere din Mongolia în 
U.R.S.S. a unei divizii de infante
rie motorizate și a cîtorva unități 
independente din componența tru
pelor sovietice aflate temporar pe 
teritoriul Republicii Populare 
Mongole.

ÎNTÎLNIRE. La Varșovia a avut 
Ioc, luni, o întîlnire între Wojciech 
Jaruzelski, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, și papa 
loan Paul al II-lea. sosit în aceeași 
zi intr-o vizită în Polonia, relatea
ză agenția P.A.P.

FONDUL NAȚIUNILOR UNITE 
PENTRU COPII (UNICEF) a 
acordat Angolej o asistentă in va
loare de 20 de milioane de dolari, 
jumătate sub formă de alimente — 
a anunțat coordonatorul programu
lui de ajutor 
tru Angola.

al UNICEF pen’

IRAKUL ȘI 
au încheiat un 
rare economică, 
și comercială, care prevede extin
derea conlucrării dintre cele două 
țări în aceste domenii.

Documentul a 
ocazia vizitei 
de primul 
Keshtmand, 
I.N.A., citată

AFGANISTANUL 
acord de coope- 
tehnico-științtfică

fost
efectuate 

ministru 
a anunțat agenția 
de KUNA.

semnat cu 
la Bagdad 
afgan. Aii

Africa și mediul 
ambiant

NAIROBI 8 (Agerpres). — La Nai
robi s-au încheiat lucrările conferin
ței miniștrilor însărcinați cu proble
mele mediului ambiant din țările A- 
fricii. Cu acest prilej, s-a hotărît în
ființarea, in următorii cinci ani. a 
unui număr de 72 sate ecologice ex
perimentale. Proiectul respectiv vi
zează amenajarea unor sate africane 
tradiționale și utilizarea unor meto
de moderne de protejare a mediu
lui ambiant care să le asigure locui
torilor hrana, apa și energia necesa
re, fără perturbarea echilibrului eco
logic.

în cadrul reuniunii a fost exami
nat modul în care s-a înfăptuit 
Planul de acțiune adoptat la Cairo 
in 1985 pentru prevenirea eroziunii 
solului și stoparea fenomenului de 
înaintare a deșertului. Planul res
pectiv prevede acțiuni de reimpă- 
durire și de refacere a structurii so
lului.

★
La Nairobi s-au deschis lucrările 

celei de-a 14-a sesiuni a Consiliului 
guvernatorilor al Programului 
O.N.U. pentru Mediul înconjurător 
(U.N.E.P.). Reprezentanți din peste 
100 de țări analizează probleme le
gate de protecția mediului înconju
rător și interacțiunea lor cu lupta 
pehtru pace și dezarmare.

în perspectiva 
alegerilor generale 

din Haiti
PORT-AU-PRINCE 8 (Agerpres). 

— Consiliul electoral provizoriu 
(C.E.P.) din Haiti a remis Consiliu
lui Național de Guvernămînt (C.N.G.) 
legea electorală în virtutea căreia se 
vor desfășura alegerile municipale 
din luna iulie și cele prezidențiale 
și legislative, din noiembrie.

într-un mesaj adresat autorităților 
de stat, C.E.P. a reafirmat că misiu
nea sa constă în a asigura, prin pre
vederile legii amintite, ca nici o ofi
cialitate a fostului regim duvalierist 
să nu poată reveni la o funcție de 
conducere in această țară, mențio
nează agenția Prensa Latina.

EXPLOZIE NUCLEARA IN MU
RUROA. Franța a efectuat o nouă 
explozie nucleară subterană pe 
atolul Mururoa. După cum infor
mează agențiile de presă, este cea 
de-a treia experiență nucleară 
franceză de Ia începutul anului. 
Noul test nuclear a fost efectuat în 
pofida protestelor repetate ale ță
rilor din regiune, care reclamă 
transformarea acesteia în zonă 
denuclearizată.

UN VAL DE CĂLDURĂ, cu tem
peraturi de 46 grade C, a provocat 
in statul indian Uttar Pradesh 
moartea a 14 persoane — informea
ză agenția Press Trust of India. 
Cele mai afectate sint districtele 
Jalaun și Moradabad. tn numeroa
se alte zone ale 
unde mercurul 
urcat pină la 43 
tile cotidiene au 
Uzate.

statului amintit, 
termometrelor a 

grade C, activită- 
fost practic para-

INEGALITATE. Datele publicate 
de Coaliția femeilor membre de 
sindicat din Statele Unite atestă că 
salariile femeilor americane repre
zintă 64 la sută din salariile băr
baților ce prestează aceeași muncă. 
Pornind de la această realitate, 
coaliția subliniază necesitatea ini
țierii unor ample acțiuni de protest 
la nivelul întregii țări.

POPULAȚIA EGIPTULUI a de
pășit 50' de milioane de locuitori, 
tn ultima perioadă s-a înregistrat

un ritm anual de creștere de 2,8 
la sută — a anunțat Direcția cen
trală de statistică a Egiptului.

SESIUNE. La Beijing au început 
luni lucrările celei de-a 13-a se
siuni a Consiliului Mondial al 
Alimentației. Pe agenda dezbateri
lor figurează probleme legate de 
lupta impotriva foametei și malnu- 
triției, cooperarea regională și 
Sud-Sud in sfera alimentației și 
agriculturii și de impactul comer
țului internațional asupra alimen
tației și dezvoltării. Secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a adresat un mesaj pârti
ei panților.

ACȚIUNE ANTITERORISTA. Ca
rabinierii italieni au realizat o 
nouă acțiune antiteroristă la Flo
rența și Neapole, unde au fost 
arestați trei conducători ai organi
zației teroriste autointitulate „Bri
găzile Roșii". în timpul operațiunii 
au fost confiscate numeroase docu
mente din care rezultă participarea 
membrilor grupării la acte tero
riste.

COMBATEREA sindromului de
ficientei imunitaire dobindite 
(S.I.D.A.) reclamă unirea eforturi
lor tuturor țărilor, avind in vedere 
amploarea acestui adevărat flagel 
al secolului — iată concluzia la care 
au ajuns cei 6 000 de participând la 
lucrările celui de-al III-lea Con
gres, internațional, desfășurat la 

această temă. Po- 
Taniug, problema 
vaccin împotriva 

încă un deziderat.

Washington, pe 
trivit agenției 
preparării unui 
maladiei rămine
Cazurile bolnavilor de S.I.D.A. — 
înregistrate oficial — se ridică in 
prezent la 51 000, deși, potrivit pă
rerii specialiștilor, cifra reală este, 
neîndoielnic, mult mai mare.
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DESPĂRȚIRE FĂRĂ REGRETE
Știri recente relatau că membrii 

unei expediții internaționale cu 
participarea a șapte țări au înche
iat efectuarea unei dificile operații, 
care urmărea stabilirea, pe cit po
sibil exactă, a numărului de balene 
existente în Oceanul mondial, acest 
original „recensămînt" fiind pre
ambulul interdicției, de mult sca
dente, a vinarii uriașelor cetacee, 
amenințate cu dispariția. O primă 
țară. Uniunea Sovietică, a și anun
țat, de altfel, dezafectarea flotilei 
sale de baleniere. Cea din urmă 
ieșire in larg a acestei flotile a 
luat sfirșit printr-o ceremonie spe
cială : cînd ultimul trofeu al ulti
mului sezon de vinătoare, balena 
purtind numărul de înregistrare 
3 028, a fost urcată pe puntea na- 
vei-bază au răsunat sunete de 
fanfară, iar căpitanul navei a reci
tat, emoționat, o poezie compusă 
ad-hoc... Se așteaptă ca in curind 
și alte țări să procedeze la înche
ierea vinătorii de balene. Apriga 
încleștare intre „Moby Dick" și 
„căpitanul Ahad" va lua sfirșit pen
tru totdeauna. Singurele vestigii 
ale unei meserii străvechi vor ră
mine cele conservate in muzee.

Desigur, grija pentru păstrarea 
unor „monumente vii" ale naturii, 
care riscau să devină in scurtă 
vreme și ele piese de muzeu dacă 
nu se punea capăt exterminării, fie 
și controlate, la care erau supuse, 
este demnă de toată lauda. Aceste 
creaturi pașnice ale mărilor, in 
ciuda dimensiunilor lor impresio
nante, vor putea acum să viețu
iască in liniște, păstrindu-și locul 
lor anume in vastul circuit ecologic.

Din păcate insă, adincurlle ocea
nelor vor continua să fie străbă
tute de alți „monștri", cu adevărat 
periculoși. Dacă astăzi există un 
recensămînt cu date destul de pre
cise asupra balenelor, deocamdată 
nu sint publice datele cu privire 
la numărul submarinelor cu ra
chete nucleare intercontinentale la 
bord, care patrulează zi și noapte. 
24 de ore din 24, gata oricind să-și 
lanseze încărcăturile lor ucigătoare 
ce pot atinge, in mai puțin de o 
jumătate de oră, orice punct al 
globului. Se știe insă, cu precizie, 
că un singur submarin, unul singur, 
dispune de o capacitate de distru

gere echivalentă cu a tuturor ex
plozibilelor folosite in cursul celui 
de-al doilea război mondial. O 
salvă de rachete ar preface in 
scrum un întreg continent. Numă
rul victimelor pe care le-ar putea 
provoca ? De ordinul sutelor de 
milioane de vieți...

Aceștia sint monștrii reali ce se 
cuvin exterminați, acestea sint 
„balenele ucigașe" care trebuie 
stirpite. Despărțirea de ele nu ar 
produce nici un fel de regrete. 
Prezența submarinelor nucleare — 
arma supremă, arma absolută cum 
este numită datorită invulnerabili
tății lor — ca și, in general, a 
armelor atomice, indiferent dacă 
iși au baza pe sol, în aer, în 
adincurile oceanelor sau in Cosmos, 
constituie o permanentă și fără 
precedent amenințare la adresa nu 
a unei specii animale sau alteia, ci 
a tot ceea ce este viu pe planeta 
noastră șl, in primul rind, a oame
nilor. Dacă oamenii reușesc să se 
înțeleagă intre ei pentru apărarea 
unor viețuitoare a căror dispariție 
ar afecta echilibrul ecologic, oare 
nu vor fi ei în stare să ajungă la 
o înțelegere și asupra eliminării 
acestei cumplite amenințări ?

Așadar, pe cînd o acțiune de „eca
risaj" total asupra pămintului, ape
lor și văzduhului planetei, pe cînd 
o înțelegere internațională care să 
aibă in vedere, în ultimă instanță, 
supraviețuirea creației supreme a 
naturii, omul ? Pe cînd o „soluție 
zero" radicală, care să ducă la dis
trugerea tuturor arsenalelor nu
cleare, indiferent în ce mediu s-ar 
afla ? Iar cînd ultima rachetă, cînd 
ultimul focos nuclear ar fi distruse, 
in întreaga lume s-ar auzi, fără 
îndoială, acordurile solemne ale 
unei uriașe fanfare, ale unei „Ode 
a bucuriei" la nivel planetar : elibe
rați de nesiguranță și teamă, oame
nii iși vor zîmbi din nou plini de 
încredere unul altuia, necunoscuta 
se vor îmbrățișa, asa cum s-au îm
brățișat de Ziua Victoriei, pentru 
că va fi o victorie și mai mare, și 
— de ce nu ? — poeții iși vor acor
da cu folos lira. Cînd ultima rache
tă, cînd ultimul focos nuclear vor 
fi distruse...

R. CAPLESCU
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