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NICOLAE CEAUȘESCU LA PLENARA CC. AL POR.

PRODUCȚIA FIZICĂ-REALIZATĂ
RITMIC, INTEGRAL
Este bine cunoscut faptul că nivelul de în
deplinire a sarcinilor de producție în expresie
fizică, în fiecare perioadă, in fiecare unitate,
influențează direct gradul de satisfacere a ne
voilor economiei naționale, a cerințelor de ex
port, concretizate în contractele încheiate cu
beneficiarii interni și partenerii externi. Mai
mult decit atît, realizarea planului la produc
ția fizică — in structura stabilită și la nive
lul calitativ necesar — condiționează în mare
măsură nivelul indicatorilor de eficiență, con
stituind o condiție de prim-ordin pentru reali
zarea rentabilității, a beneficiilor prevăzute. Așa
cum a subliniat secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, planul nu se

poate considera îndeplinit decît o dată cu reali
zarea producției fizice la toate sortimentele.
Orice altă interpretare sau realizarea unor pro
ducții valorice neglijînd sortimentele și pre
vederile contractelor trebuie considerată ca o
încălcare a legilor, a planului.
Prin urmare, realizarea ritmică, integrală, la
nivelul calitativ prevăzut a planului la pro
ducția fizică trebuie să reprezinte o priorita
te în fiecare unitate economică, în fiecare ra
mură și sector de activitate. Direcțiile de ac
țiune pentru înfăptuirea acestui obiectiv sint
in general cunoscute. Experiența dobîndită de
numeroase colective de oameni ai muncii de

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE
DIN ARAD:

Efectul pozitiv al promovării tehnologiilor
noi, de mare productivitate
Colectivul de oameni ai muncii
de la întreprinderea de Mașini-Unel
te din Arad a încheiat primele pa
tru luni din acest an cu rezultate
bune în îndeplinirea planului la pro
ducția fizică, la ceilalți indicatori
economici. Astfel, s-au realizat pes
te plan 132 strunguri ce prelucrea
ză piese cu un diametru de pînă la
600 mm, produse care dețin o pondere considerabilă in structura de
'fabricație a unității, .ceea ce a per
mis depășirea substanțială a livrări• lor la export. Totodată, planul a
fost realizat și Ia celelalte produse :
strunguri revolver, strunguri grele,
mașini agregat, piese de schimb etc.,
asigurîndu-se fondul de marfă ne
cesar pentru onorarea contractelor
„la zi" ale întreprinderii, atit a ce
lor interne, cit și a celor încheiate
cu partenerii externi. Cum se expli
că acest bilanț ?
în primul rînd, se remarcă buna
pregătire tehnologică a producției,
lansarea din timp și urmărirea ri
guroasă în fabricație a fiecărui re
per — incepînd de la sectoarele cal
de pînă la montajul final și probe
le de funcționare. în al doilea rind,
se cuvine să precizăm că întregul
spor de producție realizat, de 9,8 la
sută față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, are la bază creșterea pro
ductivității muncii cu 12,6 la sută,
„întreprinderea noastră a intensifi
cat acțiunile pentru promovarea unor tehnologii noi, moderne, de mare

TELEORMAN :
înnoirea producției
în unitățile industriale din jude
țul Teleorman se desfășoară ac
țiuni stăruitoare consacrate promo
vării progresului tehnic — calea
.cea mai importantă pentru creș
terea productivității muncii, a ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, a eficienței întregii activi
tăți. în acest cadru se înscriu
preocupările pentru înnoirea și mo
dernizarea produselor, urmărindu-se sporirea continuă a perfor
manțelor acestora și, implicit, a
competitivității lor. Astfel. în pe
rioada ce a trecut din acest an,
ponderea produselor noi și moder
nizate în totalul producției reali
zate in județul Teleorman repre
zintă peste 51 la sută. Printre uni
tățile in care s-a obținut un grad
înalt de înnoire a produselor se
numără întreprinderea Mecanică
„Islaz", Fabrica de Prefabricate
din Beton și întreprinderea de
Panouri și Tablouri Electrice din
Alexandria. Combinatul de îngră
șăminte Chimice și întreprinderea
de Mașini Electrice din Turnu
Măgurele, întreprinderea de Trico
taje Roșiori de Vede. (Stan Ștefan).

GIURGIU : Crește
productivitatea muncii
Acționind cu fermitate și com
petență pentru mobilizarea exem
plară a tuturor resurselor și po
sibilităților existente în vederea
creșterii mai accentuate a produc
tivității muncii, navaliștii din
Giurgiu depun eforturi susținute
pentru introducerea pe fluxul de
fabricație a unor dispozitive și
tehnologii care vizează mecaniza
rea și automatizarea unor procese
tehnologice. Astfel, ei au reușit să
confecționeze cu forțe proprii un
dispozitiv pentru polizat și șanfrenat marginile tablelor care se
pregătesc pentru a fi asamblate
prin sudură, fapt ce a condus la
reducerea substanțială a efortului
fizic și la creșterea productivității
muncii cu peste 25 la sută. De
asemenea, a fost realizată o in
stalație pentru sudarea cap la cap
a tablelor subțiri, fixarea acestora
făcindu-se pneumatic, iar sudarea
lor executîndu-se în mediu pro
tector de bioxid de carbon. Prin
introducerea acestei instalații în
procesul de producție crește pro
ductivitatea muncii și se reduce
consumul de metal. (Ion Gaghii).

productivitate — precizează tovară
șul Ioan Pop, șeful serviciului orga
nizarea producției și a muncii. De
pildă, în programul de perfecționa
re a organizării și modernizare a
proceselor de producție din acest an
avem în vedere modernizarea fluxu
rilor tehnologice de fabricație, creș
terea zonelor de deservire a mașini
lor și utilajelor din dotare, creșterea
indicelui de valorificare a materiilor
prime și materialelor. Important este
că, prin măsurile luate de consiliul
oamenilor muncii, de organizațiile
de partid, prin strădania muncitori
lor și specialiștilor noștri, toate mă
surile prevăzute au fost aplicate, obținindu-se rezultatele scontate".
Sugestiv pentru modul în care
specialiștii întreprinderii se implică
în acțiunea de modernizare a pro
ducției îl constituie faptul că anul
trecut, de pildă, din 28 de tehnologii
noi asimilate, 17 sînt rodul gîndirii
proprii. Este o realizare notabilă,
care are la bază buna pregătire pro
fesională a specialiștilor și informa
rea lor permanentă cu tot ce e nou
pe plan național și internațional. Re
marcăm în acest sens faptul că în
treprinderea dispune de o brevetotecă ce cuprinde o colecție de peste
94 000 descrieri de invenții și o bi
bliotecă tehnică cu peste 23 000 vo
lume. Se asigură, astfel, o relație
optimă între fluxul informațional și
capacitatea creativă a muncitorilor
și specialiștilor din unitate, ceea ce

monstrează că In centrul atenției trebuie să se
situeze organizarea superioară a producției și
a muncii, modernizarea tehnologiilor, a proce
deelor de fabricație, sporirea productivității
muncii. Așadar, obiectivele de ordin cantitativ
trebuie să se afle intr-o strinsă legătură cu
cele de ordin calitativ, care vizează perfecțio
narea sub multiple aspecte a activității des
fășurate. Este și concluzia sondajului întreprins
în două unități constructoare de mașini, bine
cunoscute și apreciate în țară și peste hotare
pentru calitatea produselor și promptitudinea
livrărilor : întreprinderea de Mașini-Unelte din
Arad și întreprinderea „1 Mai" din Ploiești.

se reflectă și In rezolvarea unui
mare număr de teme de cercetare.
Important este și faptul că prin
modernizarea fluxurilor tehnologice
se urmăresc anumite obiective bine
precizate, printre care pe prim plan
se situează creșterea productivității
muncii, ceeâ ce are efecte imediate
asupra gradului de îndeplinire a
sarcinilor de plan la producția fizi
că. Astfel, după cum ne-a precizat
tovarășul Andrei Lacoci, șeful ate
lierului de proiectare a tehnologiilor,
prin asimilarea tehnologiei de strurijire a axelor lise și canelate pe
celule flexibile, deservite de roboți,
productivitatea muncii s-a dublat
la această operație, în condițiile îm

bunătățirii substanțiale a preciziei de
execuție. Cu aceleași efecte, la sec
ția roți dințate au fost integrate pe
fluxul tehnologic măi multe celule
flexibile pentru strunjirea roților
dințate. în secția turnătorie, prin in
troducerea mecanizării, de la for
mare și miezuire pînă la turnarea
propriu-zisă, s-a redus riscul tehno
logic și s-a asigurat un spor de pro
ductivitate de peste 25 la sută. Și se
pot da multe asemenea exemple.
Sintetic, eficiența măsurilor luate
este demonstrată de depășirea nive
lului planificat al productivității
muncii pe primele patru luni ale
(Continuare in pag. a Il-a)

BUCUREȘTI

însemnate cantități de produse
peste plan
Oamenii muncii din
Capitală depun efor
turi stăruitoare pen
tru îndeplinirea în
cele mai bune con
diții, la toate sorti
mentele, a planului
pe acest an. Astfel,
prin folosirea mai
bună a capacităților
de producție, prin in
troducerea unor teh
nologii de înaltă pro
ductivitate, prin apli
carea unor valoroase
inițiative
muncito
rești și materializarea
măsurilor cuprinse în
programele de moder
nizare, în perioada
care a trecut din
acest an, peste 160 de

unități
industriale
bucureștene și-au în
deplinit și depășit sar
cinile de plan la pro
ducția fizică și export.
Au fost livrate însem
nate cantități de mo
toare, țevi, pompe, lo
comotive, echipamen
te de calcul, materia
le de construcții, mo
bilier, produse ale in
dustriei
ușoare
și
altele. Demn de re
levat este faptul că
aceste rezultate se
materializează în rea
lizarea în perioada
care a trecut din acest
an a unei producții
cu peste 7,5 la sută
mai mari decît în pe

rioada corespunzătoa
re a anului trecut.
Angajamentul
tu
turor colectivelor de
oameni
ai
muncii
din Capitală constă în
înregistrarea zilnică a
unor ritmuri înalte de
fabricație, astfel încît
în anul celei de-a 45-a
aniversări a revolu
ției de eliberare so
cială
și
națională,
antifascistă și antiimperialistă și al celui
de-al XIV-lea Con
gres al partidului să
se realizeze supli
mentar o producție
industrială în valoare
de 2,2 miliarde lei.
(Gheorghe Ioniță).

Locuințe moderne, confortabile. In municipiul Pitești

Perfecționarea activității organelor
și organizațiilor de partid
- cerință majoră a înfăptuirii obiectivelor
dezvoltării economico-sociale
Aprecierile, concluziile, tezele șl
orientările formulate de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la Plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român din aprilie a.c., la re
centele ședințe ale Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., la ma
rea adunare populară din municipiul
Drobeta-Turnu Severin, referitoare
la o multitudine de aspecte ale vieții
politice, economice și sociale se în
sumează într-un amplu program de
muncă, pentru întregul popor, pen
tru întregul partid, în vederea obți
nerii în acest an și în perioada ur
mătoare a unor rezultate superioare
în toate domeniile, ceea ce va asi
gura înfăptuirea obiectivelor stabilite
de Congresul al XIII-lea și de Con
ferința Națională ale partidului me
nite să ridice patria noastră socia
listă la cote tot mai înalte de civi
lizație și progres ; un program con
cret care solicită punerea în deplină
valoare a puternicului potențial teh
nic, uman și material.
Folosirea judicioasă a capacităților
de producție, realizarea ritmică, in
tegrală a producției fizice, Îndeosebi
a celei destinate exportului, ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al
produselor, concomitent cu înfăp
tuirea programelor de perfecționare
a organizării și modernizării pro
ducției, punerea în funcțiune la ter
men și la parametrii tehnico-economici proiectați a tuturor obiectivelor
de investiții, efectuarea în ritm ra
pid și de bună calitate a lucrărilor
de întreținere a culturilor și pregă
tirea minuțioasă a campaniilor de
recoltare, înfăptuirea programelor
din zootehnie, creșterea eficienței în
tregii activități economice prin mai
buna gospodărire a fondurilor mate
riale și bănești ale fiecărei unități re
prezintă sarcini prioritare în această
perioadă pentru îndeplinirea cărora
organele și organizațiile de partid
au înalta răspundere de a-și folosi
întreaga lor capacitate politică și or
ganizatorică in vederea unirii efor
turilor tuturor oamenilor muncii.
în acest context, avînd în vedere
rolul pe care partidul îl are în sis-

0 ACȚIUNE DE ÎNSEMNĂTATE DEOSEBITĂ
- PE PRIMUL PLAN AL PREOCUPĂRILOR ÎN AGRICULTURĂ

Recoltarea și depozitarea furajelor
în această perioadă, concomitent
cu lucrările de întreținere a cultu
rilor și pregătirile in vederea sece
rișului, o atenție deosebită trebuie
acordată recoltării și depozitării
furajelor. Ploile din ultima perioa
dă, care au cuprins cea mai mare
parte a țării, favorizează creșterea
abundentă a trifolienelor, a tutu
ror plantelor furajere. Ca atare,
cîmpul oferă mari resurse de «nu
trețuri care trebuie strinse și de
pozitate in cele mai bune condiții,
organizarea exemplară a acestei
acțiuni constituind cea mai impor
tantă sarcină de îndeplinirea că
reia depinde realizarea prevederi
lor privind creșterea efectivelor
de animale și a producției zooteh
nice.
Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, pînă la data
de 25 mai, prima coasă la trifoliene s-a efectuat pe 71 la sută din
suprafața ocupată cu aceste cul
turi. Recoltarea trifolienelor s-a
încheiat in unitățile agricole din
județele Brăila, Buzău, Călărași,
Dîmbovița, Dolj, Giurgiu, Me
hedinți, Neamț, Timiș, Tulcea,
Vaslui și în cele din sectorul agricol Ilfov.
Rezultatele în ce privește strînsul
furajelor trebuie judecate, în con
tinuare, după cantitățile de fîn și
alte nutrețuri depozitate efectiv
pentru perioada de stabulație a
animalelor. Există condiții ca pre
vederile din program în această
privință să fie realizate. Mai mult
decît în alți ani au fost luate mă
suri în vederea constituirii din
timp a formațiilor de lucru la re
coltat, transport și depozitarea fu
rajelor, scopul urmărit fiind buna

utilizare a mijloacelor mecanice șl
a forței de muncă. In numeroase
unități agricole cadrele de condu
cere și specialiștii au pus în cen
trul activității lor obținerea unor
cantități cit mai mari de fîn —
nutreț de neînlocuit în hrana bo
vinelor și ovinelor. Potrivit acelo
rași date, față de o cantitate de
702 000 tone fîn, prevăzută a se
realiza în perioada 24 aprilie —
31 mai, s-au depozitat 584 365 tone,
reprezentînd 83 la sută din pro
gram. In unele județe — Alba,
Arad, Bihor, Buzău, Galați, Gorj,
Mureș, Prahova, Suceava, Timiș și
în sectorul agricol Ilfov — au fost
depozitate cantități, mai mari de
fin decît cele prevăzute pentru pe
rioada amintită, ceea ce demon
strează că, peste tot, se poate și
trebuie să se acționeze energic în
vederea producerii și depozitării
cantităților prevăzute de fîn. Or,
în unele județe realizările obținute
sînt nesatisfăcătoare : Cluj — 5 la
sută, Brașov — 13 la sută, Vaslui
— 34 la sută, Iași — 39 la sută, Ar
geș — 47 la sută, Sălaj — 48 la
sută, Tulcea — 53 la sută, Teleor
man — 54 la sută. Iată deci că
în timp ce în unele județe recol
tarea trifolienelor s-a încheiat sau
este în stadiu avansat, în altele
nu au fost depozitate decit canti
tăți mici de fîn.
Este absolut necesar ca, peste tot,
cadrele de conducere și specialiștii
din unitățile agricole să organizeze
pășunarea animalelor, spre a se
economisi masa-verde rezultată de
la plantele furajere cultivate sau
iarba de pe fînețele naturale, care
trebuie depozitată sub formă de

fîn. Desigur, producerea finului,
mai ales in condițiile timpului in
stabil din această perioadă, necesi
tă pricepere, operativitate în lua
rea deciziilor și o muncă bine or
ganizată. De aceea se cere folo
sirea intensă a mijloacelor meca
nice de recoltat, organizarea te
meinică a muncii cosașilor și a
celorlalți oameni repartizați la
efectuarea lucrărilor de strîngere
și depozitare a furajelor.
în curînd va începe recoltarea
fînețelor naturale. De asemenea, o
dată cu declanșarea secerișului
cerealelor păioase alte surse de fu
raje urmează să fie conservate
pentru iarnă. Toate acestea necesi

tă intensificarea lucrărilor de
strîngere și depozitare a furajelor.
Se impune ca organele și or
ganizațiile de partid, consiliile
populare să sprijine unitățile agri
cole în organizarea și desfășurarea
acestor lucrări, urmărindu-se per
manent realizarea cantităților pre
văzute de furaje. Trebuie urmărit
ca în finare și silozuri să fie de
pozitate nutrețuri de cea mai bună
calitate. In acest an cîmpul oferă
resurse mari de furaje care, printr-o organizare temeinică a mun
cii, trebuie strinse și depozitate în
întregime,
asigurîndu-se
astfel
hrană îndestulătoare pentru ani
male.

temui politic al țării noastre si sta
bilind un raport dialectic între im
perativul afirmării cu mai multă
vigoare a rolului de conducător
politic al partidului și cerințele ac
tuale ale dezvoltării societății noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
linia necesitatea dinamizării și per
fecționării continue a activității or?anelor și organizațiilor de partid,
n spiritul acestei exigențe, întreaga
activitate a organelor și. organizații
lor de partid trebuie să fie funda
mentată pe baze științifice, să fie
cît mai adînc ancorată în viață, în
problematica majoră a actualității, a
realităților din fiecare colectiv. Ro
lul conducător al partidului nu poate
fi Înțeles ca o cerință abstractă, el
se materializează — așa cum în re
petate rînduri a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu — în munca
practică de zi cu zi, a fiecărei orga
nizații, a fiecărui comunist, adevă
rata măsură a eficienței muncii politico-organizatorice constituind-o re
zultatele in îndeplinirea obiectivelor
dezvoltării economico-sociale. Ceea
ce impune din partea organelor și
organizațiilor de partid să asigure în
permanență cuprinderea, abordarea
și soluționarea cu maximă operati
vitate a tuturor problemelor, pro
movarea cu Îndrăzneală a noului in
toate sectoarele de activitate, cu
noașterea exactă, în orice moment,
a modului în care se derulează pro
ducția industrială și agricolă, a ten
dințelor negative, a lipsurilor ce se
mai manifestă în diferite sectoare,
intervenția promptă pentru lichida
rea grabnică a acestora, repartiza

rea judicioasă a forțelor, dezvoltarea
mai puternică a democrației de
partid și, pe temeiul ei, a democra
ției muncitorești-revoluționare in ge
neral, afirmarea spiritului critic și
autocritic, perfecționarea conducerii
colective, concomitent cu creșterea
răspunderii personale față de sarci
nile încredințate.
Transpunerea pe terenul faptelor
a obiectivelor strategice de dezvol
tare economico-socială a patriei re
prezintă o acțiune multilaterală, atot
cuprinzătoare, în cadrul căreia apli
carea fermă a hotărîrilor de partid,
a legilor țării are un caracter pre
dominant. O dată stabilite obiectivele,
forțele și mijloacele care participă
la declanșarea acțiunilor de aplicare
a hotărîrilor, a măsurilor adoptate,
devine necesară efectuarea unui con
trol permanent, sistematic, cuprin
zător, care să asigure îndeplinirea în
întregime a sarcinilor.
în procesul complex al edificării
societății socialiste multilateral dez
voltate, partidul nostru și-a asigurat
formarea unui puternic activ, devotat
trup și suflet, cauzei clasei munci
toare, capabil să Asigure înfăptuirea
neabătută a Programului partidului,
a politicii sale generale. Este meri
tul partidului, al conducerii sale că
a reușit, de-a lungul anilor, să for
meze zeci de mii de activiști de
partid, de stat și ai organizațiilor de
masă, comuniști cu o temeinică pre
gătite politico-ideologică și larg ori
zont profesional care, așa cum apre(Continuare în pag. a IlI-a)

Codul moral
al poeziei
„A vorbi despre
poet este ca și cum ai
striga într-o peșteră
vastă..." — exprima,
cu adincă prețuire
față de neîntrecutul
său predecesor, cele
brul autor al „Cuvin
telor potrivite". „Peș
tera" imaginată de
Arghezi s-a dovedit,
in perspectiva timpu
lui, un palat luminat
feeric, cu rezonanțe
de bolți arcuite spre
infinit, străjuit stator
nic de raza celestă a
Luceafărului. Fiecare
cuvînt rostit aici în
șoaptă ori cu voce
tare se amplifică, se
multiplică, se propa
gă în unde miracu
loase, ca cercurile le
gănătoare ale lacului
albastru, pierzîndu-se
în ecoul catifelat al
inimilor noastre.
Ne
vin
dinspre
Poet, ca o moștenire
fără de preț, o infini
tate de simțăminte,
cuvinte, hietafore și
idei, tot mai stărui
toare, mai puternice,
mai limpezite de pinzele celor o sută de
ani de la prematura
sa
dispariție.
Din
actual și al timpului
său, Eminescu devine
tot mai actual și al
timpului nostru, al
țării de azi și de
miine. El a știut, ca
nimeni
altul
pînă
atunci, să dea grai, în
aleasă formă poetică,
upor simțiri de înaltă
noblețe
patriotică,
făcînd
să
vibreze
coardele
cele
mai
sensibile ale lirei sale,
cu profunde și dura
bile reverberații în
sufletele noastre. Este
o însușire afirmată
de-a lungul întregii
creații a Poetului, ca
o constantă definito
rie a liricii sale,
marcată de un talent
de excepție, intuiție
surprinzătoare, patos
și exemplară conști
ință artistică.
Este cu totul re
marcabil — fapt nu
îndeajuns subliniat de
exegeții eminescologi
— că incă de la pri
mele sale manifestări
lirice
publice,
la
virsta de 16 ani, tină-

rul poet Însera in
versurile sale o seamă
de expresii, noțiuni și
sintagme care probea
ză sentimentele trai
nice nutrite de acesta,
comuniunea sa intimă
cu pămîntul străbun,
cu istoria, tradițiile și
întreaga spiritualitate
a poporului din care
descindea. Prima poe
zie tipărită de Emi
nescu face parte din
buchetul de „lăcri
mioare" pe care tine
rii învățăcei al lui
Aron Pumnul îl de
dică „prea iubitului
lor
profesoriu"
la
moartea acestuia. în
ea,
poetul-gimnazist
invocă, asociindu-și-le
la durerea pricinuită
de pierderea venera
tului dascăl, „frumoa
sa Bucovină" și „locul
natal" al celui dispă
rut, a cărui „umbră
măreață" trezește în
trecerea sa spre neant
tot „ce-i simț națio
nal".
Frumoasă
și
emoționantă ridicare
a unui sentiment trăit
acut de Poet pînă la
apoteoza unei ade
ziuni atît de cuprin
zătoare I
La
distanță
de
citeva luni, revista
„Familia" îi publica
poezia „Din străinăta
te" — una dintre cele
mai elocvente pentru
natura intens patrio
tică a viitorului autor
al
„Luceafărului".
Departe de ai săi,
tînărul poet gîndea
„l-a patriei dulci pla
iuri", la „cimpia-nfloritoare" a copilăriei,
rîvnind o casă pro
prie,
modestă
„în
valea mea natală", cu
murmur de izvoare și
unduiri
de
flori.
„Dorul nemărginit" al
Poetului, care va în
sufleți întreaga sa
operă, răzbate cu pu
tere încă din această
poezie de începuturi,
în care adolescentul
ei semnatar iși făcea
cunoscută
funciara
opțiune: „Da! Da! Aș
fi ferice de-aș
fi
încă o dată / în patria-mi
iubită,
în
locul meu natal"... Din
aceeași perioadă da
tează $1 poezia „La

Bucovina", în care
Poetul își reafirmă
nemărginita dragoste
față de acel „dulce"
ținut in care el — cu1
un timpuriu orgoliu
al propriului destin —
își visa „...o soartă'
mîndră de-al meu
nume / Și de steaua;
mea".
Poezia emblematică
pentru fervoarea pa
triotică a tinărului
Eminescu este, fără
îndoială, „Ce-țl do
resc eu ție, dulce
Românie", apărută în
aprilie 1867 în „Fami
lia". Adevărata pasiu
ne și artă au făcut
din această inconfundabilă poemă o pil
duitoare profesiune de,
credință a autorului
ei, care ni s-a trans
mis cu întreaga sa
putere de înriurire,
făcîndu-ne s-o rostim
ca pe propriul nostru
crez. Cum să nu tresalți, să nu te conta
minezi pînă la con
fundare cu Poetul în
suși
citind
aceste
stanțe de un rar profetism, pe care le
scandăm cu nespusă
mîndrie, în momen
tele solemne ale pa
triei de astăzi: „Ce-ți
doresc eu ție. dulce
Românie, / Țara mea
de dorii tara mea de
dor ? / Brațele ner
voase, arma de tărie. /
La trecutu-ți mare,
mare viitor
Gindirea Poetului era avîntată departe, spre
viitor, anticipînd un
timp pe care visarea
sa îl încununa
cu
aura deplinei demni
tăți : „Spună lumii
large steaguri tricoloare, / Spună ce-i po
porul mare, româ
nesc, / Cînd s-aprinde
sacru candida-i vîlvoare, / Dulce Româ
nie, asta ți-o doresc".
Șl această strofă fina
lă, sintetizatoare. ca
un refren de clntec
n°sfîrsit, ca o urarelenămmt. ca un an
gajament total, onorat
cu prisosință de Poet
nrin ardoarea scrisu
lui său: „Ce-ți do-

(Continuare
in pag. a IlI-a)
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ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN!

Cuvîntul hotăritor îl au acum
furnizorii de utilaje
de măsură și control, o mare parte
dintre ele avînd termenul de livrare
depășit cu multă vreme în urmă.
Conectarea la fluxul productiv și
funcționarea la parametrii prevăzuți
a celei de-a doua capacități mai
este condiționată și de rezolvarea
unor probleme de proiectare tehno
logică.
In esență, este vorba de
completarea tehnologiilor de fabri
cație cu observațiile și îmbunătăți
rile propuse la preomologarea lor
și pregătirea omologării, finalizarea
documentației de execuție, definiti
varea și avizarea tehnologiilor de
control tehnic al rulmenților radialiaxiali cu role conice.
Dificultăți asemănătoare sînt lntîmpinate și Ia cea de-a treia capa
citate. Pentru ca aceasta să poată
fi pusă în funcțiune pină la sfîrșitul
anului este absolut necesar ca în
treprinderea „Tractorul" Brașov să
trimită urgent cele două prese res
tante de refulat bile. De asemenea,
întreprinderea de Scule, Subansamble și Accesorii din Rădăuți trebuie
să livreze sistemele de mecanizare,
iar întreprinderea de Mașini-Unelte
din Suceava 6 strunguri hidraulice,
o presă de refulat role și o mașină
de spălat elemente de rulmenți.
— Adresăm, totodată, un apel. —
ne spunea tovarășul Mjhai Șestac,
inginerul-șef al unității — Institu
fosfatare a sîrmei. în sfirșit, între
tului de Cercetări Tehnologice pen
prinderea „Tractorul" Brașov nu a
tru Construcții de Mașini, proiectant
livrat cinci prese de refulat bile, deși
general al instalațiilor
de filtrat
o parte dintre ele trebuiau să ajun
lichidele de răcire-spălare, precum
gă la Suceava încă de anul trecut.
și furnizorului general — întreprin
La cea de-a doua capacitate se
derea Mecanică de Utilaj Chimic
București — și celorlalți subfurnilucrează în prezent la montajul
zori
și montori, care trebuie să-și
utilajelor, se fac reglaje la echipa
mentele montate și se efectuează
concentreze eforturile
astfel încît
măcar în cursul lunii iunie să se
probe funcționale ale altor mașini
și instalații. între multele și impor
pună în funcțiune stația centrali
zată de profil.
tantele lucrări care mai trebuie
realizate se' află finalizarea mon
Așa cum am văzut, numărul și
tajului instalației electrice la linia
complexitatea problemelor cu care
automată de forjat inele tip LAF
este confruntat șantierul sucevean
19—30, lucrare condiționată însă de
nu sînt deloc de neglijat. Soluționa
livrarea unor importanțe cantități
rea lor rapidă este condiția sine
de cabluri. Menționăm că această
qua non pentru ca noul obiectiv
linie ar fi trebuit să intre în probe
productiv să se înscrie pe coordona
tehnologice la începutul lunii mai,
tele unei activități normale.
în
dar cablurile necesare n-au aconcluzie, furnizorilor le revine o
juns nici pînă acum pe șantier. La
mare răspundere și au datoria să
rîndul ei, finalizarea instalației
își îndeplinească
cel puțin acum
electrice la două cuptoare de recoa
sarcinile ce le revin. Beneficiarul,
cere și la șapte linii de tratament
care spre lauda lui și-a luat rolul
termic al inelelor este condiționată
în serios, sprijină pe furnizorii de
de livrarea de către întreprinderea
utilaje și pe constructori la finali
„Independența" Sibiu a peste trei i zarea lucrărilor cu personal propriu
kilometri de cablu de compensație.
și cu specialiști veniți în ajutor de
1,1 alte
fine ’ întreprinderi
X11LI epL UIUC! I ’ de
Lie profil,
prvxil, înîn
Lista furnizorilor cu mari obligații ' îp
deosebi de la ♦neonorate față de șantierul din
*întreprinderea
----- «--•----- de Rul
menți din Bîrlad, urmărește îndea
Suceava este destul de lungă. Să
proape evoluția lucrărilor și propu
amintim, în acest context, întreprin
ne măsuri ferme pentru impulsiona
derea de Rulmenți din Alexandria,
rea lor. Fără utilaje, noile capacități
întreprinderea
de Mașini-Unelte
de producție nu pot fi însă puse în
din Suceava,
întreprinderea
de
funcțiune la termenele prevăzute.
Scule și Elemente _________
__ _____
Hidraulice
din
Focșani șl întreprinderea de Contactoare din Buzău, care trebuie să
Sava BEJINAR1U
asigure sculele și o serie de aparate
corespondentul „Scînteii

Parcurgem o perioadă de solicitare intensă șf puternică mobilizare
a forțelor umane și mijloacelor tehnice pe șantierele de investiții. Zeci
și zeci de obiective și capacități importante, aflate în momentul de
față in construcție, urmează, potrivit prevederilor de plan, să-și facă
debutul productiv în cel mai scurt timp. Cele mai multe dintre ele
au o însemnătate majoră pentru economia națională, fiind destinate
dezvoltării ba/ei energetice și de materii prime, precum și sporirii
potențialului productiv din industriile chimică și petrochimică, metalur
gie, industria construcțiilor de mașini, din alte ramuri și Sfectoare de
activitate. Fapt care conferă o valoare deosebită fiecărei zile și săptămini
de lucru, impunînd exigențe sporite în munca montorilor și construc
torilor.
Din analizele efectuate in ultimul timp pe șantiere rezultă că
principala condiție de care depinde punerea în funcțiune a tuturor
capacităților programate pentru acest semestru și întregul an o constituie
montarea rapidă a utijajelor tehnologice prevăzute in proiecte. Este o
cerință legată, pe de o parte, de accentuarea ritmurilor de lucru pe
șantiere, iar, pe de altă parte, de livrarea fără intirziere a echipamente
lor tehnologice necesare acum la montaj. Pe scurt, cuvîntul decisiv în
activitatea de investiții revine, acum, deopotrivă.
constructorilor și
montorilor, ca și furnizorilor de utilaje, chemați să îmbunătățească
colaborarea dintre ei și să-și coreleze îndeaproape eforturile.
Stadiul lucrărilor, ca'și problemele ce se cer rezolvate cu operativitate
pot diferi și chiar diferă de la un șantier la altul. în toate cazurile însă,
ritmurile de lucru in creștere și munca de calitate trebuie să jaloneze
permanent activitatea colectivelor de constructori și montori, de oameni
ai muncii din întreprinderile producătoare de utilaje. Ritmul înalt de
execuție și calitatea lucrărilor se află într-o relație nemijlocită cu
organizarea temeinică, pină în cele mai mici amănunte, a activității de
construcții-montaj, dublată de creșterea răspunderii furnizorilor de utilaje.
Despre modul în care aceste cerințe primordiale se află în atenția
factorilor cu atribuții și răspunderi in domeniul investițiilor relatăm
astăzi de pe șantierul întreprinderii de Rulmenți din Suceava.
După cum am relatat în ziarul
nostru, la întreprinderea de Rul
menți Suceava a fost pusă în func
țiune, în trimestrul I al acestui an,
o primă capacitate de producție de
10 milioane bucăți de rulmenți pe
an. O a doua capacitate, de aceeași
mărime, urmează să fie conectată
la fluxul productiv în luna iunie,
iar a treia capacitate — în decem
brie. Așadar, pină la sfîrșitul anu
lui, întreprinderea de Rulmenți din
Suceava urmează să funcționeze la
Întreaga capacitate, asigurînd altor
unități industriale rulmenții de care
acestea au nevoie și pe care con
tează.
Pregătind acest exigent debut
productiv, beneficiarul și-a asigurat
necesarul de muncitori pregătiți
prin școli profesionale și care în mo
mentul de față lucrează în între
prinderi din cadrul centralei sau
ministerului de resort, precum și
personalul tehnic cu pregătire su
perioară. De asemenea, beneficiarul
a făcut și calculele privind necesa
rul de- resurse materiale, iar acum
depune eforturi stăruitoare pentru
qbți nerea cotelor și repartițiilor și
asigurarea materialelor necesare în
vederea desfășurării rapide a probe
lor tehnologice. Un amănunt semni
ficativ : la punerea în funcțiune a
utilajelor sînt prezenți reprezentan
ții majorității furnizorilor, care
efectuează reglaje, probe și încer
cări pentru a asigura atingerea
riguroasă a parametrilor tehnol<
*ici
ai acestora. Dacă mai adăugăm că,
in ceea ce privește halele de pro
ducție propriu-zise, acestea sînt de
mult terminate, s-ar putea crea im
presia că totul decurge normal, iar
cele două capacități vor fi puse în
funcțiune la termenele prevăzute,
în realitate, există însă destule pro
bleme de a căror soluționare depind
atît funcționarea corespunzătoare a
primei capacități, cît și finalizarea
Ia timp a lucrărilor la celelalte
două. Dar să vedem despre ce este
vorba mai în amănunt.
Astfel, chiar la prima capacitate,
cea care produce deja, nu este fi
nalizată linia automată de forjat
inele tip LAF 40—60, datorită nelivrării unor cabluri de către între
prinderea de specialitate din Bucu
rești. Tot la această capacitate nu
este omologat cuptorul de recoacere
a inelelor din secția forjă, cuptor
executat și livrat de întreprinderea
„Independența" din Sibiu. La rîndul
lor, întreprinderea de Mașini și
Utilaj Chimic și Institutul de Cer
cetări Tehnologice pentru Construc
ții de Mașini, ambele din București,
trebuie să efectueze rodajele și să
pună in funcțiune instalațiile de
filtrat lichidele de răcire-spălare din
cadrul secției centralizate de profil.
Totodată, întreprinderea de Utilaj
Chimic Ploiești, Institutul de Cer
cetări Tehnologice pentru Construc
ții de Mașini șl Centrul de Ingine
rie Tehnologică și Proiectare pentru
Construcții de Mașini au datoria să
pună în funcțiune linia de decapare-

LUCRĂRILE AGRICOLE-LA TIMP,
CU GRIJĂ MAXIMĂ PENTRU CALITATE!
Combinele sînt gata de seceriș
In județul Buzău pregătirile pen
tru apropiata campanie de recoltare
a cerealelor păioase și însămînțare
a culturilor duble se apropie de fi
nalizare. Specialiștii din unitățile
agricole, urmărind zi de zi stadiul
coacerii lanurilor, apreciază că sece
rișul orzului va începe cu aproape 10
zile mai devreme față de anul trecut.
Cele 1 140 combine, 470 prese de ba
lotat paie, 915 tractoare cu pluguri,
290 grape cu discuri și 290 < semănă
tori sint gata de lucru și s-a trecut
la deplasarea lor în taberele de
cîmp. In perioada 19—26 mai, la toate
combinele și presele de balotat s-au
făcut probe funcționale cu boabe și
paie. In afara colectoarelor de plea
vă, combinele au fost echipate și cu
un sac din prelată în care vor
fi reținute boabele ce mai cad în
zona de batozare, evitîndu-se astfel
orice pierderi. Demn de remarcat
este faptul că în acest an s-a insistat mai mult asupra instruirii șl
pregătirii profesionale a celor peste
3 000 de mecanizatori, care vor fi
angrenați in campania de vară.
„în toate cele 14 stațiuni de me
canizare — ne spune inginerul San
du Lambru, director general al di
recției agricole județene — pe lingă
efectuarea unor suprarecepții la
combine și celelalte utilaje au fost
stabilite măsuri tehnico-organizatorice și sarcini precise pentru fieca
re formație și mecanizator în parte.
De asemenea, regulamentul întrece
rii socialiste „cel mai bun combi
ner" a fost îmbunătățit cu noi mă
suri stimulative, asigurindu-se astfel
un grad înalt
de cointeresare a
mecanizatorilor și, implicit, efectua
rea unor lucrări de calitate superioa
ră. în vederea încadrării în cotele de
carburanți repartizate și a reducerii
consumurilor specifice s-a stabilit
ca formațiile de recoltare să fie
compuse din 4 module a cîte 3 com
bine și un atelier mobil dotat cu
aparate de sudură electrică și auto
genă. Pentru transportul producției
s-au stabilit cele mai scurte trasee,
iar toate presele de balotat au fost
echipate cu sănii și tîrîșuri, paiele
urmînd a fi transportate în bazele
furajere numai cu atelajele. Asigurîndu-se o viteză zilnică de 4 000
hectare la orz și 8 000 hectare la
griu, recoltarea acestor culturi care
ocupă 16187 hectare și, respectiv,
61 577 hectare Se va încheia. în pe
rioadele stabilite de conducerea par
tidului și statului nostru".
Prezenți în aceste zile într-unul
din cele mai mari consilii agroindus
triale, Ziduri, am urmărit modul în
care se finalizează pregătirile pentru

anului cu aproape 3 000 lei pe fie
care om, ceea ce a avut un rol hotărîtor în realizarea și depășirea sar-

Stellan CHIPER
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Legumele timpurii

în unitățile agricole din județul
Bacău se muncește intens la strîngerea furajelor din culturile însămînțate în toamna trecută. La indicația comitetului județean de
partid, organele de specialitate
. __________ ,au
__
stabilit măsuri organizatorice și teh
nice menite să asigure desfășurarea
în bune condiții a lucrărilor de re
coltare și depozitare. în toate cele
12 consilii 'agroindustriale, ca și în
cooperativele agricole, întreprinde
rile agricole de stat și asociațiile
economice intercooperatiste au fost
elaborate fișe-program pe zile șl
săptămini, pentru recoltarea și con
servarea furajelor, iar stadiul lor
de realizare se analizează periodic.
S-a hotărît ca cea mai mare parte
din producția de lucernă și graminee perene care se recoltează acum
să se depoziteze sub forma de fin,
renunțîndu-se la practica păgubitoa
re din anul trecut, cînd aproa
pe toată lucerna recoltată în pri
măvară a fost făcută semisiloz sau
administrată direct în hrana anima
lelor la iesle.
Eficiența acestor măsuri o dove
desc faptele. Plantele furajere de pe
cele 4 587 hectare au fost recoltate
și adunate In totalitate, iar prima
coasă la lucernă și graminee perene
a fost efectuată în proporție de 87
la sută. Cele mai bune rezultate se
înregistrează în unitățile cooperatis
te și de stat din consiliile agroin
dustriale Răcăciuni, Sascut. Hemeiuși, Parincea și Dealu Morii. Am
urmărit la fața locului cum se ac
ționează în vederea îndeplinirii mă
surilor amintite.
La întreprinderea Agricolă de Stat
Sascut, unitate care crește 3 400
bovine și 8 000 de ovine, există o
experiență pozitivă
In asigurarea
cantităților de fîn necesare. în fer
mele de la Tătărăștl, Măldărăști și
Tîrgu Ocna, unde sînt cultivate cu
lucernă și graminee perene peste
640 hectare de teren, lucrau 12 cu
pluri de mașini și 120 de oameni.
Plantele erau recoltate mecanizat,
uscate pe prepeleci sau In brazde
subțiri, adunate și transportate
imediat în fermele Zbotehnice. Aici,
fînul era depozitat in șoproane sau
fînare prevăzute
cu ventilatoare.
„Am depozitat pină acum mai mult
de jumătate din cantitatea de 1 200
tone de fîn prevăzută în programul
lunii mai — a ținut să precizeze

inginerul Dumitru Pintilie, directorul
unității. Ne-am organizat munca în
așa fel ca în cel mult 3—4 zile să
încheiem recoltarea și să depozităm
întreaga cantitate de fîn prevăzută
in program".
Măsuri ferme în vederea strîngerii și depozitării furajelor au fost
luate și în cooperativele agricole.
La Cooperativa Agricolă Negri,
care a obținut în anul trecut
cea mai mare producție de lap
te pe județ (5 029 litri de la fie
care vacă furajată), lucerna, de pe
cele aproape 100 hectare, a fost
transformată în fîn de cea mai bună
calitate și depozitată cu grijă,
De altminteri, cooperatorii din
Negri
„
se
__ dovedesc
----------- aceiași
------ T. buni
' gospodari și prin faptul că la această
dată mai au încă în depozite fîn din
anul trecut.
Formații specializate
recoltează lucerna și plantele graminee, preparînd cu grijă finul și in
cooperativele agricole din Filipești,
Poduri, Răchitoasa, Valea Seacă, ca
și în asociațiile economice intercooperatiste pentru creșterea animalelor
Helegiu, Gheorghe Gheorghiu-Dej
și Mărgineni.
în alte unități agricole Insă, can
titățile de furaje recoltate și cele
de fîn depozitat sînt puține, după
cum scăzute sint și producțiile de
lapte. La cooperativele agricole din
Livezi, Buhoci, Tamași, bunăoară,
care nici în anul trecut nu au adunat
suficiente furaje, fiind nevoite să
cumpere din alte zone ale județului,
fînăriile și silozurile sînt aproape
goale. Conducerile unităților respec
tive, specialiștii
amină strîngerea
furajelor pe motiv că plantele sint
slab dezvoltate, dar nu întreprind
nimic pentru a le iriga. In alte
unități din consiliile agroindustriale
Moinești, Izvoru Berheciului, Podu
Turcului momentul optim al recoltă
rii a trecut de mult, dar plantele
se află tot pe cîmp. Este și acesta
un motiv pentru care programul de
strîngere a finului prevăzut pentru
luna mai la nivelul județului nu s-a
realizat, la 15 ale lunii, decît în
proporție de 20 la sută. Se cere ca
peste tot să se acționeze energic
cu toate forțele mecanice și manuale
existente, în vederea stringent unor
cantități cit mai mari de furaje și
în mod deosebit a finului.

Gheorqhe BALTA

corespondentul „Scînteii

• • •

din miezul verii

și unele neajunsuri cunoscute, dar neînlăturate

Pe standul de probe al secției de montaj general de la întreprinderea
„1 Mai" din Ploiești se finalizează o nouă instalație de foraj

Foto : S. Cristian

cinilor la producția fizică la
sortimentele.

toate

Tristan MIHUTA

corespondentul „Scînteii”

LA ÎNTREPRINDEREA „1 MAI" PLOIEȘTI:

Rezultatele bune se cer continuate
Cunoscută în țară și peste hotare
pentru calitatea și performanțele
utilajelor realizate, întreprinderea „1
Mai" Ploiești este deosebit de soli
citată cu comenzi de numeroși bene
ficiari din țară și parteneri de pes
te hotare. în aceste condiții, ne-am
pus firesc întrebarea : cum se ac
ționează pentru onorarea cererilor
primite 7 Și pentru că 75 la sută din
totalul producției realizate o repre
zintă utilajul petrolier, investigațiile
noastre s-au concentrat asupra aces
tei grupe de produse, care deține —
evident — ponderea principală in
nomenclatorul de fabricație al între
prinderii.
Bilanțul realizărilor din primele
patru luni ale anului, prezentat de
șeful serviciului plan, ing. Petre
Marinescu, reliefează faptul că pla
nul la producția de utilaj petrolier,
care a cunoscut o creștere față de aceeași, perioadă a anului trecut cu 13
la sută, a fost îndeplinit în proporție
de 105 la sută, unitatea reușind să

seceriș. La ferma nr. 3 a Coopera
tivei Agricole de Producție Ziduri, o
formație de 12 combine aștepta
„startul" pentru a intra într-o solă
de 45 hectare cu orz. Probele func
ționale fuseseră încheiate. Conducă
torul formației, inginerul Nicolae
Neagu, era mulțumit că nu se înre
gistraseră nici un fel de pierderi de
boabe. Verificăm împreună și dota
rea atelierului mobil. Piese de
schimb sint suficiente. însă curele
de rezervă sint numai trei seturi
combine. Combinerii
pentru 12
Gheorghe Țugui, Constantin Robi,
Grigore Miloș și Gheorghe Tăicuțu
își exprimă îndoiala asupra calității
acestora. „Și în vara trecută am
avut mari necazuri cauzate de cu
relele furnizate de întreprinderea de
specialitate Jilava — ne spune mais
trul Vasile Cernat, șeful secției de
mecanizare din Zoița. N-au rezistat
decît in campania orzului, iar la grîu
am pierdut multe ore bune de lucru
cu descărcarea buncărelor, schimba
rea curelelor și reglarea întinzătoarelor. Cu cele de la Brașov n-avem
probleriie". Examinăm seturile de
curele noi, abia aduse din bază.
Deși poartă viza C.T.C. Jilava, au se
rioase defecțiuni de fabricație. Un
mecanizator încearcă să le remedie
ze cu un cuțit de cizmărie, adică degroșează baza mare a curelei trapezoidale pe o lungime de 15 cm. Așa
după cum aveam să constatăm și la
alte formații aflate în taberele de
cîmp de la Pogoanele, Rușețu, Balta
Albă, Săhăteni și Mihăilești, meca
nizatorii se confruntau cu aceeași
problemă : slaba calitate a curelelor
de rezervă pentru variatoarele de
tracțiune, aparatele de batere de la
descărcarea buncărelor și de la ven
tilatoare. In rest, toate bune și la
locul lor. Adică o mobilizare și res
ponsabilitate exemplare din partea
celor peste 1 000 de combineri care
peste cîteva zile vor începe recolta
rea cerealelor păioase hotărîți să nu
înregistreze nici un fel de pierderi
de producție. Considerăm însă că în
aceste zile se mai poate face ceva
pentru asigurarea unor curele de re
zervă de bună calitate, astfel incit pe
fluxul recoltării să nu se înregistre
ze stagnări, iar furnizorul, Combina
tul de Articole Tehnice din Cauciuc
Jilava-București, trebuie să înțeleagă
acest lucru, fiindcă este în intere
sul tuturor ca recolta de - cereale
păioase să se strîngă în cele mai
bune condiții.

Recolta bună de furaje - strinsă
neîntirziat

a

pe 16 570 hectare, in județul
urmează să se realizeze în acest an peste 800 000 tone legume, din
care aproape 10 la sută sint culturi
timpurii.
O primă condiție a realizării legu
melor timpurii o constituie, firește,
„timpurietatea" înființării culturilor.
In această privință, datele furnizate
de trustul horticulturii din județ, <jît
și sondajele noastre prin cîteva uni
tăți demonstrează că, în bună mă
sură, acest element al tehnologiei
este respectat. N-a fost respectată
peste tot insă cerința înființării eșalonate a culturilor de la semă
nat sau plantat, fapt ce duce la „virfuri" de producție în unele perioade
sau la lipsuri in altele.
Cum s-au petrecut lucrurile cu
primele culturi din acest an 7 Să
pornim de la un caz concret. „Pen
tru fondul pieței, ne spune ing. Ci
cerone Sălceanu, directorul I.L.F.
Dolj, au fost contractate 444 tone de
spanac : 200 de tone urmînd să fie
livrate în aprilie, 200 tone în mai și
44 tone in iunie. Din aceste cantități
s-au livrat 100 tone în aprilie și 44 în
mai, luna iunie nemaiintrind in dis-

PRODUCȚIA FIZICĂ - REALIZATA ritmic, integral
(Urmare din pag. I)
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livreze în avans, la solicitările parte
nerilor, 341 capete hidraulice, 32
geamblacuri de foraj, 26 maca
rale cu cîrlig, 19 comenzi hi
draulice, 43 prevenitoare, alte utilaje mult solicitate de indus
tria extractivă de țiței. în același
context se cuvine să evidențiem că
atît la instalații de foraj, cît și la
agregate de cimentare, sape cu role
și grupuri motopompă toate con
tractele pentru export au fost reali
zate la termenele prevăzute. De
remarcat că tot în această pe
rioadă a fost omologată, asimi
lată în fabricație, executată și
livrată beneficiarului cea mai mo
dernă Instalație de foraj realizată
pină acum în întreprindere : insta
lația F-500 ECU, acționată electric,
un utilaj ce poate lucra in condiții
grele de climă și temperatură și
care execută foraj de mare adîncime. Avînd în vedere cerințele per
fecționării continue a performanțe
lor utilajului petrolier, specialiștii
întreprinderii, împreună cu cercetă-

torii și proiectanții institutului de
specialitate din Ploiești, elaborează
în prezent noi proiecte pentru alte
tipuri de instalații cu caracteristici
superioare.
Așadar, rezultate meritorii, oglin
dă vie a mobilizării întregului co
lectiv pentru îndeplinirea exemplară
a planului, pentru onorarea la timp
și in condiții de înaltă calitate a tu
turor contractelor. Semnificativ este
faptul că și în aceasță unitate un
rol însemnat in realizarea sarcinilor
de plan l-a avut înfăptuirea la ter
menele prevăzute a prevederilor din
programul de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor
de producție. Cele 88 de măsuri care
s-au aplicat în acest an s-au materializat într-un spor al producțieimarfă de 92,5 milioane lei. Intre
acestea, notăm execuția cu mijloace
și forțe proprii a agregatului pentru
realizarea simultană a celor două
alezaje de la corpurile capetelor hidraulice, ceea ce a determinat o
creștere a productivității muncii cu
350 la sută, în condițiile îmbunătă
țirii calității produselor, precum și a
agregatului pentru filetat simultan
corpurile pompelor de noroi, prin
care se asigură o inaltă precizie a
filetelor și o creștere a productivi
tății muncii cu 20 la sută. De ase
menea, se află în stadiu avansat de
execuție modernizarea standului de
probe pentru instalațiile de foraj,

prin care se vor îmbunătăți sub
stanțial condițiile de lucru pentru
montaj și probe.
Desigur, rezultatele puteau fi și
mai bune, așa cum au apreciat ca
dre de conducere ale unității, dacă
se acționa mai energic in vederea
întăririi ordinii și disciplinei în toa
te formațiile de lucru sau dacă, în
unele cazuri, nu s-ar fi făcut rabat
de la disciplina tehnologică. La toa
te acestea se mai adaugă și unele
greutăți pe care le întîmpină con
structorii de utilaj petrolier din
partea unor furnizori de materii pri
me și echipamente. Astfel, între
prinderea de Țevi Roman nu a li
vrat la termen materialul tubular
pentru două turle de foraj, ceea ce,
ținînd seama de ciclul lung de fa
bricație al acestor produse, va intirzia finalizarea lor Restanțe se înre
gistrează și in asigurarea oțelului
pentru conuri și flanșe de la sapele
cu role (furnizor — Combinatul Si
derurgic Galați), precum și în livra
rea motoarelor, pupitrelor și stații
lor de comandă și reglare executate
de „Electroputere" Craiova. Apelul
pe care îl face întreprinderea
„1 Mai" către furnizori pleacă de la
necesitatea unei ritmicități optime
în aprovizionarea cu materiale, care
să asigure execuția și livrarea utila
jului petrolier la termenele contrac
tuale stabilite.

Ion MARINESCU
corespondentul „Scînteii

cuție, intrucit cultura spanacului
este încheiată, deși din partea comerțului există cereri. Ce rezultă de
aici 7 Planul de producție n-a fost
fundamentat pe baza cunoașterii ce
rerii, atît în ce privește cantitatea,
cit și perioada de desfacere, situație
valabilă și pentru industrializare. Să
notăm cîteva opinii în acest sens.
Eugen Gavrilă, directorul între
prinderii pentru comercializarea le
gumelor și fructelor : „’Planul a fost
mare, nu reflectă cerințele desface
rii. Pe de altă parte, livrarea nerit-

comercializarea legumelor și fructe
lor s-a răzgindit și... a cerut ceapă
uscată, motivind că, la gătit, gospo
dinele n-o preferă pe cea verde. So
luția ? Au fost aduse din Capitală
200 de tone de ceapă uscată.
O a doua grupă . de legume tim
purii mai importante — varza, car
tofii șl mazărea — a intrat în ac
tualitate din a doua
decadă a
lunii mai, dar, precizăm, nu
mai calendaristic, pentru că faptic
nu așa stau lucrurile. Iată, de pildă,
puse alături cererile și livrările de

Cîteva situații din județul Dolj
mică a provocat mari greutăți”. Eleonora Moțățăianu, director C.L.F.
Băilești : „Cum poți recolta zi de zi
timp de trei luni o cultură pe care
o insămințezi în șase zile 7 Consider
că eșalonarea semănatului pe dura
ta unei luni întregi ar fi răspuns ce
rințelor". Ion Anton, directorul trus
tului horticol : „După evaluările fă
cute, producția planificată cred că a
fost realizată, dar, nefiind solicitări,
nu a mai fost recoltată".
Necorelarea planului de producție
cu cerințele consumului este și mai
flagrantă la alte culturi din catego
ria verdețuri. Potrivit contractului,
pentru trimestrul II, Asociația Eco
nomică de Stat și Cooperatistă
Boureni trebuia să livreze 100 tone
de salată, ceea ce însemna zilnic cir
ca o tonă, o tonă și jumătate. Dar
într-o lună și jumătate a livrat mai
mult decit se contractase — 130 tone.
Urmarea : comerțul n-a preluat în
treaga recoltă, acuzînd lipsa cererii,
ceea ce a făcut ca la depozitul C.L.F.
din aceeași localitate să găsim circa
100 de lădițe cu salată care urma să
fie dată la vaci, alte 30 fiind total
depreciate. S-a ajuns la aceas
tă situație întrucît, așa cum a rezul
tat din discuții, cultura n-a fost eșa
lonată de la înființare. O soluție în
acest caz ar fi existat : livrarea în
alte județe pe bază de contracte sau
de cerere. Aceasta n-a fost posibil
— ni se spune — din lipsă de soli
citări. Cum se explică atunci faptul
că în timp ce in județul Dolj se de
precia producția, in Gorj, județ ve
cin, s-a adus salată din... Brăila 7
Lipsa unei coordonări la nivel ju
dețean între unitățile producătoare,
I.L.F. și comerț are uneori efecte
deosebit de păgubitoare. La 1 ianua
rie, în depozitele I.L.F. existau în
stoc 1 500 tone de ceapă uscată. Con
tractul pentru perioada I ianuarie —
20 mai prevedea ca întreprinderea
comercială să preia 1 237 tone. A
preluat insă numai 626 tone. Pentru
a preveni deprecierea mărfii și a asigura desfacerea cepei verzi, I.L.F.
a livrat la Odorheiu Secuiesc 472
tone ceapă uscată pentru a fi deshi
dratată. Intre timp, unitatea pentru

produse din cimp pentru ziua de 17
mal, care nu se deosebesc de cele
dinainte șl care au urmat. Varză —
81 tone — livrat 3 tone (din seră !) ;
mazăre — 11 tone — nu s-a livrat ni
mic. Nu există producție în cimp 7
Ne oprim in ziua de 18 mai la o
solă cultivată cu varză de toată fru
musețea aparținînd Asociației Legu
micole din Boureni. Nu recolta ni
meni. „Nu corespunde stasului —
motivează contabilul-șef al asocia
ției, Alexandru Ungureanu, aducind
și alte asemenea «argumente»". „Noi
am intra la cules chiar acum, dar
nu putem lua toată varza o dată pen
tru că nu e dezvoltată uniform. Unele plante sint mai mici și, pînă
ajung toate la aceeași dimensiune, le
lăsăm să mai crească. Așteptăm".
Așa gindește primul economist al unității. Să vedem ce spune directo
rul I.L.F. „Recoltarea în același timp
a întregii culturi nu e potrivită pen
tru legume. Dimpotrivă, se intră și
se ia „prima mină", se valorifică,
apoi — a doua ș.a.m.d. Apreciez
(discuția se purta în ziua următoare
— n.n.) că la ora actuală cel puțin
40 la sută din producție corespunde
stasului și poate fi recoltată și valo
rificată. Există, cred, o reținere din
partea șefului de fermă, care este
retribuit numai după cantitate și
deci e interesat să lase cultura să
mai crească. Procedînd așa, pierde
prețul avantajos, pe lîngă faptul că
într-o perioadă cînd verdețurile s-au
epuizat, cînd celelalte legume — ma
zărea și cartofii — nu apăruseră
varza nu ajunsese la consumator".
Această .practică a făcut ca anul
trecut 67,5 tone de varză timpurie, în
loc să ajungă în magazine și piețe, să
fie date în hrana animalelor. Nu
miră pe nimeni că an de an asocia
ția respectivă înregistrează pierderi.
După cum, văzînd cum se muncește
la C.A.P. Băilești, nu surprinde pe
nimeni că ferma legumicolă a aces
tei unități realizează beneficii mari
din valorificarea legumelor. în ace
eași zi, peste 100 de cooperatori re
coltau varză, alte zeci o sortau și
pregăteau producția pentru a fi li
vrată.

La 19 mai, în plin sezon de legume
timpurii, C.L.F. Poiana Mare, situat
intr-un puternic bazin legumicol, n-avea grafic de preluare de la nici o
unitate agricolă. De ce? Ne răspunde
directorul centrului, Viorel Oprescu.
„Acum vin din cîmp de la asociație.
N-au varză de recoltat. Cultura e intirziată cu cel puțin zece zile. Au
plantat tîrziu, n-au irigat. în schimb
am preluat zeci de tone de varză de
la gospodăriile populației. Aceeași
situație cu cartofii timpurii".
Una din problemele care au reți
nut atenția a fost : sint justificate
transferurile de legume pe mari dis
tanțe ? Răspunsul este afirmativ in
situația in care în zonele producă
toare apar surplusuri, iar în alte
zone legumele lipsesc. „Ce fel de echilibru s-a făcut între aceste zone,
cînd Doljul trebuie să livreze la Ga
lați pentru industrializare 4 335 de
tone de tomate? — se întreabă tova
rășul Petre Trăistaru, directorul în
treprinderii pentru Industrializarea
Legumelor și Fructelor din Calafat.
Faptul că s-au mai contractat cu acest județ 1 000 tone de tomate tim
purii și de vară, intrucit în această
zonă legumele se coc mai tîrziu, se
justifică. Dacă nouă nu ne ajunge
recolta ca să ne realizăm planul de
pastă — îndeplinit anul trecut în
proporție de numai 20 la sută — și
trimitem în alte zone materie primă,
nu cred că este un procedeu econo-î
mic. De altfel, sînt discutabile și alte
transferuri : de la Dolj la Prahova,
deși e mai aproape Buzăul, de la
Dolj la Suceava, deși e mai aproape
Prâila etc.“.
Principalele bazine legumicole ale
Doljului sînt situate în zona de sud,
singura posibilitate de a fi expediate
de aici cantități mari de legume
fiind linia ferată spre Craiova, de
unde să pornească spre județele cu
care s-au încheiat contracte. Iar cînd
e vorba de legume timpurii sau de
vară, care să fie consumate în stare
proaspătă, rapiditatea transportului
este condiția nr. unu a valorificării.
Care este realitatea in această pri
vință ne spune directorul Centrului
de Legume și Fructe Poiana Mare.
„De la noi pină la Craiova — 80 de
km — trenul legumelor, purtînd in
scripția „produse perisabile", nu
face niciodată mai puțin de ’48 de
ore, în loc de cel mult șapte ore, așa
cum s-a stabilit". Desigur că în aceste condiții calitatea produselor
are serios de suferit. Cerem păre
rea tovarășului Augustin Angheleanu,
directorul Regionalei C.F.R. Craiova.
„Sint situații in care se produc sta
ționări nejustificate. în general, aceste trenuri au întotdeauna «cala
liberă» din partea noastră. Trebuie
să facem mai mult pentru circulația
rapidă a legumelor atît noi, cit și
celelalte unități interesate, dar și
pentru evitarea blocării vagoanelor
prea mult timp la încărcare și des
cărcare".

Lucian CIUBOTARU
Nlcolae BABALAU
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Realizare de prestigiu
a energeticienilor bihoreni

Atitudine fermă, intransigentă față de lipsa
de răspundere in gospodărirea avutului obștesc
Grija pentru păstrarea și dezvol
tarea proprietății socialiste — da
stat și obștești — constituie una din
răspunderile fundamentale ale fie
cărui comunist, o îndatorire de onoa
re a fiecărui cetățean al României
socialiste. Numeroase fapte de mun
că eroică atestă preocuparea neslăbi
tă a colectivelor de muncă din toa
te sectoarele de activitate pentru a
spori avuția națională — temelia
trainică a creșterii continue a ni
velului da trai al întregului po
por.
Pe acest fond de Înaltă angajare
!n muncă a milioane și mili
oane de oameni apar cu atît mai
distonante manifestările în care se
face simțită lipsa de răspundere și
superficialitatea, delăsarea sau atitu
dinile de risipă, de diminuare a averii obștești manifestate de cei
certați cu ordinea și disciplina. Un
asemenea caz s-a petrecut zilele tre
cute în Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Șipote din județul Constan-*
ța, dezbătut într-o adunare extraor
dinară a cooperatorilor.
Despre ce este vorba 1 în ziua de
26 mai, președintele cooperativei,
Tudor Bălan, a dat dispoziție trac
toristului Toma Ciucuraș să trans
porte furaje pentru bovinele ce nu
au fost scoase în acea zi la pășunat. Din crasă comoditate, tracto
ristul, în loc să folosească remorca
special destinată acestei activități, a
utilizat una din remorcile cu care
transportase substanțe insectofungicide. Fără cea mai elementară gri
jă pentru curățirea remorcii, fu
rajele au fost încărcate peste res
turile de substanțe toxice rămase în
remorcă. Este lesne de înțeles ce a
urmat. Animalele care au consumat
furaje de pe fundul remorcii s-au
intoxicat grav. Cu toate eforturile
depuse ulterior de specialiștii cir
cumscripției veterinare teritoriale și
ai Inspectoratului veterinar Con
stanța, un număr de animale, 9
bovine, nu au mai putut fi salva
te și ca urmare a trebuit să fie sa
crificate. Un caz grav de neglijen
ță manifestat în lanț, de care se fac,
deopotrivă, răspunzători și șeful de
fermă Gheorghe Șerban, cit și eco
nomistul fermei, Ion Popescu, care
s-au aflat în fermă în, momentul
cînd s-a produs accidentul amintit,
dar care s-au mulțumit să ia cunoș
tință cu pasivitate de hotărirea dis
pusă de președinte, fără a contro
la direct, la fața locului, în secto
rul zootehnic, așa cum le impunea
însuși statutul lor de cadre de con
ducere, modul în care se execută
programul de grajd, respectiv fu
rajarea animalelor.
Faptul că s-a petrecut o asemenea
abatere flagrantă de la normele cele
mai elementare ale desfășurării ac-

tivitățil în zootehnie denotă lipsa de
fermitate din partea comitetului co
munal de partid, a consiliului unic
agroindustrial și a organelor județe
ne de resort în ce privește modul în
care se aduc la îndeplinire măsu
rile și hotărîrile adoptate, propriile
decizii. Este indiscutabil că nu a in
trat în reflexul tuturor cadrelor de
răspundere care lucrează în agri
cultură de a verifica cu maximă
exigență, zi de zi, felul în care se
desfășoară activitatea intr-un sector
sau altul și de a se implica nemij
locit în înfăptuirea măsurilor adop
tate. Lipsa de răspundere în cazul
petrecut la Cooperativa Agricolă de
Producție Șipote s-a manifestat în
lanț, începînd de Ia președintele co
operativei și pină la șeful și eco
nomistul de fermă, care aveau dato-

La adunarea cooperatorilor
din Șipote-Deleni,
județul Constanța
ria expresă să stabilească In deta
liu modalitățile de furajare a ani
malelor și să controleze la fața lo
cului condițiile în care este admi
nistrată hrana.
„Intîmplarea“ nu i-a lăsat in nici
un fel indiferenți pe membrii coope
ratori. In aceeași zi, cazul a făcut
obiectul unei exigente analize atît
în organizațiile de partid din care
fac parte cei vinovați de faptele pe
trecute, cit și în adunarea generală
extraordinară a cooperatorilor. In
toate aceste împrejurări s-au făcut
auzite cuvinte de aspru reproș, cu
vinte de indignare la adresa acelora
care și-au nesocotit obligațiile ce le
aveau ; cu aceste prilejuri au fost
scoase la iveală o seamă de neajun
suri care mai persistă în activitatea
generală a cooperativei, s-au făcut
propuneri de natură să ducă la grab
nica lor înlăturare, să asigure per
fecționarea stilului de murfcă al or
ganizației de partid comunale, să
genereze un suflu nou în munca tu
turor cooperatorilor, să înlăture de
finitiv posibilitatea repetării unor
asemenea fapte grave de prejudi
ciere a avutului obștesc.
„Cele petrecute în cooperativa
noastră — spunea Ion Nicolov, se
cretarul organizației de partid din
sectorul vegetal, constituie un fapt
de netolerat, generat de comoditatea
crasă și lipsa oricărui spirit de răs
pundere în îndeplinirea unei sarcini
profesionale elementare. Este abso
lut normal ca cei ce au favorizat
producerea unei asemenea pagube în
avutul cooperativei să suporte

Perfecționarea activității
organelor și organizațiilor de partid
(Urmare din pag. I)
cia tovarășul Nicolae Ceaușescu, re
prezintă o uriașă forță în buna
desfășurare a activității organelor și
organizațiilor de partid, în creșterea
rolului partidului în toate domeniile
de activitate. Pentru a asigura în
continuare mersul înainte al socie
tății noastre socialiste, Plenara C.C.
al P.C.R. din aprilie a.c. a cerut
organelor și organizațiilor de partid
să acționeze cu cea mai înaltă răs
pundere în vederea aplicării cu mai
multă fermitate a hotărîrilor de
partid și prevederilor legale in do
meniul politicii de cadre, creșterii
exigenței față de calitățile politice și
morale ale celor propuși să îndepli
nească funcții de răspundere in apa
ratul și organele de partid, de stat,
de masă și obștești, aplicarea cu
consecvență a principiului rotirii ca
drelor. De asemenea, organele și or
ganizațiile de partid trebuie să se
preocupe permanent de ridicarea ni
velului de pregătire politică și pro
fesională al cadrelor de partid și de
stat, al cadrelor de conducere din
toate domeniile de activitate, al
oamenilor muncii, cerință funda
mentală pentru îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor ce le revin.
Dinamizarea și perfecționarea ac
tivității de conducere desfășurată de
organele șl organizațiile de partid
presupun în cel mai înalt grad exer
citarea drepturilor pe care le are
fiecare comunist, pe baza democra
ției interne de partid, de a-și expri
ma opinia în elaborarea și înfăptui
rea politicii partidului, dar și de a
participa, în deplină unitate și cu
întreaga capacitate, la traducerea în
viață a hotărîrilor de partid, a legi
lor țării. Așa cum arăta secretarul ge
neral al partidului, comuniștii nu au
drepturi deosebite in societate, față
de alți oameni, ci ei au răspunderi
deosebite — și anume răspunderea pe
care și-au asumat-o intrînd în rindurile Partidului Comunist Român,
de a acționa în orice împrejurare ca
revoluționari pentru victoria socia
lismului și comunismului. In spiritul
ideilor și aprecierilor formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al ori
entărilor stabilite la Plenara C.C. al
P.C.R. din aprilie a.c., organele și
organizațiile de partid trebuie să-și
sporească exigența față de modul în
care fiecare comunist răspunde prin
fapte, zi de zi, înaltelor cerințe sta
tutare, principiilor și normelor mo
rale ale partidului nostru. In acest
scop este necesar ca ele să acțio
neze perseverent pentru creșterea
spiritului de răspundere, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei în înde
plinirea fermă a sarcinilor încredin
țate, astfel ca, în orice funcție s-ar
afla, comunistul să dea dovadă de
înaltă principialitate și exigență, să
militeze, împreună cu colectivele unităților în care lucrează, cu toată

hotărirea pentru înfăptuirea politicii
partidului, avînd mereu în față
exemplul de muncă și viață al
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
vingătoare lecție de ceea ce în
seamnă a acționa împreună cu ma
sele, a fi mereu în mijlocul lor, a
purta un permanent dialog de lucru
cu muncitorii, țăranii, intelectualii,
cu toate categoriile de oameni ai
muncii.
Pornind de la aprecierea secreta
rului general al partidului cu privire
la o anumită rămînere în urmă a
activității ideologice și politico-edu
cative față de dezvoltarea generală
economico-socială a țării, se impune
ca organele și organizațiile de partid,
toți cei care își desfășoară activita
tea în domeniul propagandei să
acționeze neabătut pentru ridi
carea la un nivel calitativ superior
a eficienței întregii munci politicoeducative, pentru transformarea ei
lntr-o forță motrice a înaintării
patriei pe noi trepte de progres și
civilizație. Componentă inseparabilă
a muncii de partid în întregul ei,
activitatea ideologică și pblitico-educativă va trebui să fie mai puternic
legată de imperativele formării omu
lui nou, profund implicat și pe de
plin conștient de îndatorirea patrio
tică de a participa direct, cu o con
tribuție proprie, la îndeplinirea hotă
rîrilor partidului și aplicarea legilor
țării. Este un obiectiv deosebit de
important întrucît, în ultimă instanță,
de nivelul de conștiință al oamenilor
muncii, de pregătirea lor politică și
profesională depind folosirea efici
entă a tehnicii moderne, gospodări
rea rațională a fiecărui gram de ma
terie primă, a fiecărui kilowat-oră,
a timpului de lucru, într-un cuvînt
afirmarea prin rezultate superioare
în producție a exigențelor autoconducerii și autogestiunii muncitorești.
Partidul Comunist Român, centru
vital al societății noastre, este un
partid puternic, tînăr care numără
în rîndurile sale peste 3 700 000 de
comuniști. Partidul dispune, după
cum o demonstrează îndelungata și
eroica sa existență, de capacitatea
politică și organizatorică de a călăuzi
poporul român spre noi victorii. Va
lorificarea acestei capacități pe urt
plan superior, în consens cu cerin
țele actuale ale dezvoltării economico-sociale, își va găsi neîndoios o
puternică ilustrare în mobilizarea și
concentrarea eforturilor și energiilor
creatoare ale comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii din fiecare
unitate economică, din fiecare județ,
pentru îndeplinirea ritmică și inte
grală, la toți indicatorii, a planului
pe anul 1989, care, așa cum sublinia
secretarul general al partidului, tre
buie să fie anul cu rezultatele cele
mai bune pentru a întîmpina cu noi
și edificatoare succese marea aniver
sare de la 23 August și cel de-al
XIV-lea Congres al partidului.

cinema
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri șl azi): SCALA (11 03 72): —
9; 11; 13; 15;
17;
19,
FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 17 12) — 9; 11; 13; 15; 17 19
• Căsătorie din dragoste :
(Zilele
filmului indian44): STUDIO (59 53 15)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Maria și marea : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O vară cu Mara : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIO

RIȚA (14 27 14)) — 9; 11; 13; 15; 17;
19
• Maria șl Mirabela in Tranzistorla:
COTROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• Franțois Villon : PACEA (71 30 83)
— 9; 13; 17
• De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30;%. 15,45; 18;
20,15
• Oricare fată Iubește un băiat : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
• Detașamentul 33: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Gobseck: UNION (13 49 04) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Biciul fermecat : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Comisarul : VOLGA (79 71 26) — 9;
11; 13; 15; 17; 19

nemijlocit consecințele. materiale. In
nici un caz nu poate fi acceptată
ideea că sacrificarea a 9 animale
poate fi trecută la capitolul „Pier
deri".
Pline de răspundere, de grijă pen
tru avutul cooperativei au fost cu
vintele îngrijitorilor Radu Trache și
Gheorghe Andrei, oameni cu mare
dragoste pentru animale, care spu
neau că-i doare sufletul că după ce
animalele au fost scoase cu mare
trudă din iarnă, acum cînd trebuiau
să se bucure din plin de roadele
muncii lor le-au pierdut pentru că
niște oameni din fruntea obștii nu
și-au înțeles cum se cuvine datoria.
Aceleași atitudini responsabile au
manifestat și Popescu Șt. Constan
tin, mecanic la secția de mecanizare,
Marin Buzatu, șef de fermă la sec
torul vegetal, Stancu Ciucuraș, ope
rator însămînțător, Cădii Zeker, inginerul-șef al cooperativei, care au
relevat necesitatea creșterii ordinii
și disciplinei, a răspunderii fiecărui
cooperator și cadru de conducere,
afirmării unui spirit de înaltă com
bativitate față de orice manifestare
de superficialitate în muncă, pentru
eliminarea cu desâvirșire a oricăror
atitudini de natură să lezeze pro
prietatea obștească, să diminueze
roadele muncii cooperatorilor.
Adunarea generală a hotărît ca
persoanele vinovate să fie trase la
răspundere și să li se impute con
travaloarea animalelor respective.
Ca urmare, cei în cauză au achizi
ționat animale din gospodăriile
populației pe care le-au adus în lo
cul celor sacrificate. Dar nu poate fi
trecut cu vederea că pe ansamblul
economiei s-a produs totuși o pa
gubă prin faptul că un număr de
animale aflate în plină producție a
trebuit să fie sacrificate fără nici o
justificare.
Recuperării materiale a daunei
1 s-au adăugat sancțiunile date de
organizația de partid celor ce și-au
nesocotit obligațiile ce le reveneau.
Cazul de la C.A.P. Șipote a prile
juit, pe lîngă desprinderea multor
Învățăminte, și stabilirea unor mă
suri de natură să promoveze o nouă
viziune asupra modului în care
trebuie acționat pentru obținerea în
acest an a producțiilor planificate
în toate sectoarele, să genereze o
atitudine de înaltă responsabilitate
față de întreaga avere a cooperati
vei agricole.

Lucian CRI STEA
Ioan ERHAN

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Să trăim șl să muncim în spiritul
normelor eticii și echității socia
liste (color) • Sub semnul răs
punderii
19,45 Industria — programe prioritare
20,05 Teatru TV (color) : „De joi pînă
duminică44, de Rodica Padina. Cu:
Diana Lupescu, Vladimir Găitan,
Ileana Predescu, Corado Negreanu,
•* Dorina Done, Angela Ioan, Dan
Tufaru, Daniel Tomescu șl copiii
Mihai VOicu, Cătălin Oprișan. Re
gia artistică: Domnița Munteanu
21,30 Rolul familiei în societatea noas
tră (color) • Competențe educa
ționale sporite
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

BOTOȘANI : Ample lucrări
de amenajare a riului Jijia
Impetuoasa dezvoltare a jude
țului Botoșani este oglindită și de
realizarea unor importante obiec
tive de investiții în domeniul lu
crărilor hidroenergetice și a ame
najării cursurilor de apă. în pre
zent se desfășoară în ritm susți
nut, de către colectivul Antrepri
zei de- Lucrări Hidrotehnice Spe
ciale de pe Șiretul Superior ame
najarea rîului Jijia din Cîmpia
Moldovei, pentru a combate efec
tele debitului capricios al acestui
curs de apă și a preveni inunda
țiile în județele Botoșani și Iași.
Lucrările prevăd regularizarea al
biei rîului pe distanța de 160 kilo
metri, ridicarea unui baraj pentru
o acumulare de 50 milioane metri
cubi de apă. In afara majorării
considerabile a posibilităților de
irigare pentru agricultura celor
două județe, amenajarea rîului
Jijia va proteja de efectul viitu
rilor o suprafață agricolă de peste
12 000 hectare. (Eugen Hrușcă).

(Urmare din pag. I)

resc eu ție, dulce Româ
nie, /
Tînără
mirea
să, mamă cu amor ! / Fiii
tăi trăiască numai în fră
ție / Ca a nopții stele, ca
a zilei zori, / Viață în ve
cie, glorii, bucurie, / Arme
cu tărie, suflet românesc, /
Vis de vitejie, fală și mîndrie, / Dulce Românie, asta
ți-o doresc !“...
La aceeași vîrstă, Eminescu elogia cu „lira vibrîndă de iubire
**
mari
personalități
politice și
culturale ale timpului său,
așa cum ne mărturisesc
poeziile „La Heliade
**
și
„La moartea principelui
,
**
Știrbei
aceasta din urmă
dedicată „domnului Româ
,
**
niei
cel însoțit pe ulti
mul său drum „cu ochiul
plin de lacrimi
**
de „națiu
nea cea română
.
**
Cam în
aceeași perioadă, studentul-poet are prilejul să-1
viziteze și să-1 omagieze la
Dobling, împreună cu un,
grup de tineri compatrioți
aflați la studii la Viena,
pe fostul domnitor Ale-

Intr-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, de Comitetul
Județean Bihor al P.C.R., se rapor
tează că a fost dată în exploatare
acumularea de la Tileagd, din cadrul
amenajării hidrotehnice a Crișului
Repede, și s-a efectuat primul pa
ralel la întîiul grup de 9 MW de la
hidrocentrala Tileagd.
Acest obiectiv realizat în între
gime cu instalații și echipamente
competitive, produse de industria ro
mânească — se spune în telegramă
— reprezintă răspunsul nostru ferm
la înfăptuirea Programului de asi
gurare a bazei energetice, acțiune

de maximă importanță pentru dez
voltarea generală a patriei. Totoda
tă, prin darea în exploatare a acumulării de aici, care va însuma
53 milioane metri cubi de apă, se
creează condiții pentru multiple fo
losințe ale Crișului Repede și afluenților săi.
Puternic mobilizați de vibrantele
dumneavoastră
îndemnuri,
mult
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
oamenii muncii din județul nostru,
în frunte cu comuniștii, sînt ferm
hotărîți să acționeze în continuare
pentru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor de plan și a programelor
de dezvoltare in profil teritorial.
(Agerpres)

Colocviul național studențesc
„Mihai Eminescu"
în perioada 25—28 mai, la Iași
s-au desfășurat lucrările Colocviului
național studențesc „Mihai Eminescu“, importantă manifestare cultural-științifică, ajunsă la cea de-a
15-a ediție. Organizată sub egida
Uniunii
Asociațiilor
Studenților
Comuniști din România și a Minis
terului Educației și Invățămîntului,
manifestarea, care se înscrie într-un
ciclu mai larg de acțiuni dedicate
comemorării a 100 de ani de la
moartea poetului, a reunit un mare
număr de studenți și absolvenți,
cadre didactice universitare din în
treaga țară, critici și istorici literari,
oameni de cultură și artă, specialiști
în studierea și cunoașterea universu
lui de idei și semnificații ale creației
eminesciene. Cele peste 130 de comu
nicări și referate înscrise in pro
gramul colocviului au fost prezenta
te în cadrul a șapte secțiuni. în
cadrul manifestării au fost organiza
te, de asemenea, două mese rotunde

avînd ca teme „Universalitatea Iul
Mihai Eminescu între virtual și real
**
și „Cercetarea științifică studen
țească și studierea operei eminesciene“, expoziția omagială „Centenar
,
**
Eminescu
vizite la monumente
istorice și lăcașe de cultură ieșene,
la alte locuri legate de viața și acti
vitatea poetului. Un mare număr de
spectatori de toate vîrstele au urmă
rit spectacole dedicate marelui poet
în preajma Teiului ce-i poartă nu
mele din Parcul Copou, recitaluri
cuprinzînd versuri și traduceri din
opera eminesciană.
Cele mai bune lucrări au fost
distinse cu
premii, mențiuni
și
diplome de onoare.
In ultima parte a colocviului, participanții au efectuat o excursie de
studiu și documentare, sub genericul
„Pe urmele lui Eminescu
,
**
pe tra
seul Botoșani, Ipotești, Putna.
(Agerpres)

Industria construcțiilor de ma
șini a U.R.S.S. și-a majorat, anul
trecut, producția cu 4,6 la sută. La
o serie de produse au fost înregis
trate creșteri cu mult peste medie,
remarcîndu-se în această direcție
tehnica de calcul pentru cercetare,
unde producția a fost cu 20 la sută
mai mare. Ponderea produselor noi
în producția industriei construc
țiilor de mașini s-a situat la 9 la
sută. Din această categorie de pro
duse fac parte modulele flexibile
de producție, liniile automate pen
tru prelucrarea prin așchiere și
fără așchiere a metalelor, noi ti
puri de autovehicule și altele. In
industria construcțiilor de mașini
au intrat în funcțiune 166 de noi
obiective, printre care capacități

Deprinderea de a fi econom și
de a avea spirit de prevedere este
o trăsătură a poporului nostru,
care s-a transmis din generație în
generație, cultivată cu grijă in
conștiința fiecărui membru al so
cietății noastre.
Intr-o cugetare
asupra necesității economisirii,
Marin Preda, marele nostru ro
mancier, arăta : „Mai bine să eco
nomisim ban cu ban și, în loc să
împrumutăm de la alții, să ne
împrumutăm de la noi înșine
.
**
între formele de economisire.
Casa de Economii și Consemnațiuni vă recomandă folosirea depu
nerilor prin virament, pe bază de
consimțămînt scris, formă simplă
și la îndemîna oricărui om al
muncii. Această formă de econo
misire prezjntă numeroase avan
taje pentru) depunători, printre
care menționăm : evitarea depla
sărilor la unitățile C.E.C. pentru
efectuarea de depuneri, acestea
făcîndu-se la locul de muncă al
titularului ; asigurarea continuită
ții și regularității în acțiunea in
dividuală de economisire.
Tot
odată, subliniem că depunătorii
beneficiază de toate drepturile și
avantajele economisirii prin C.E.C.
Depunerile prin această formă
se pot efectua, la alegere, pe li
bretul de economii preferat sau în
contul curent personal, cu toate
avantajele pe care C.E.C. le acordă
depunătorilor pentru fiecare din

instrumentele de economisire (dobinzi anuale sau ciștiguri in bani,
excursii în străinătate organizate
prin O.N.T. ș.a.).
Oamenilor muncii care nu au
apelat încă la această formă de
economisire Casa de Economii și
Consemnațiuni le recomandă să se
adreseze ghișeelor C.E.C. din uni
tatea în care lucrează ori, în lipsa
acestora, direct serviciilor finan
ciare, prin care să solicite depune
rea lunară sau chenzinală a unei
anumite sume din retribuții și să
indice instrumentul de economisire
preferat. Sumele astfel economisi
te sînt înscrise fie în libretul de
economii la ghișeul C.E.C. de la
locul de muncă sau la unitatea
C.E.C. unde s-a virat depunerea,
fie în contul curent personal la
unitatea C.E.C. unde este des
chis contul. Deoarece depunerile la
C.E.C. au un caracter strict volun
tar, titularul poate să majoreze
suma depusă sau s-o micșoreze,
după dorință.
Sporind sistematic, lună de lună,
depunerile pe bază de consimță
mînt scris
(la care se adaugă
sumele provenite din dobînzile în
numerar și cîștigurile acordate de
C.E.C.), fiecare om al muncii are
posibilitatea să-și realizeze într-un
termen mai scurt dorințele per
sonale, mai ales în legătură cu
procurarea obiectelor de valoare
mare și folosință îndelungată.

Mircea, bătrînul Voievod,
are, în viziunea eminescia
nă, dimensiunea unui sim
bol peren. In măreția sa
simplă, neostentativă, el
își apără cu sentimentul
dreptății și al supremei

datorii „sărăcia și nevoile
și neamul
,
**
înfrățit pentru-ntotdeauna, ca într-o
firească și perpetuă osmo
ză, cu „tot ce mișcă-n țara
,
**
asta
cu „rîul“ și „ramul
**
eternelor plaiuri româ
nești.
Prin accentele sale de
răscolitoare pulsație pa
triotică, prin limbajul și
fericitele expresii deslușite
în „fagurele de miere" al
limbii
române,
într-un
timp cînd aceasta își cău

*
an
(XLIII). Studenți ai Conservato
rului „George Enescu44 din Iași. Cvar
tetul de coarde „GAUDEAMUS
*
— 18
• Opera Română (13 18 57): Liliacul
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 4F) :
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Uria
șii munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81: Astă seară
stau acasă — 18,30
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03,
sala
Magheru): Intr-o dimineață — 18;
(sala Studio): EX — 18,30
• Teatrul Giulești
(sala Majestic,
14 72 34): Pescărușul — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână44 (13 13 00) :
Dacă e marți, e
spectacol (aminat din 8 mai) — 18

ta vadurile propriei lim
peziri, genialul artist oferă
dovada peremptorie a mo
dernității de gîndire și ex
primare, versurile sale,
inepuizabile în conotația
lor intrînd definitiv în
rostirea noastră uzuală.
Căci — parafrazînd o bi
necunoscută apreciere ar
gheziană —, fiind foarte
contemporan cu vremea sa,
Eminescu este totodată
deosebit de actual în pre
zent, poezia sa devenind
parte integrantă a sufle
tului nostru deschis către
toate înnoirile și avînturile
menite a împlini sublimul
„vis de vitejie, fală și
mîndrie" al timpului și
patriei de astăzi. Acestea,
și încă multe și relevante
virtuți ale operei sale, fac
din Poetul nostru nepere
che o stea de primă mă
rime în constelația liricii
universale, un înalt și ne
pieritor Luceafăr al poe
ziei și spiritualității româ
nești.

Ion SEGARCEANU

• Teatrul „Ion Creangă
*
(50 26 55):
Mary Poppins —- 15
• Teatrul „Țăndărică
*
(sala Victo
ria, 15 23 77) „Săptămina teatrelor de
păpuși și marionete
:
*
Teatrul de pă
puși — Constanța : „Păpușa — prie
tena mea
*
— 9,30; Teatrul „Așchluță
*
— Pitești : „Baladă pentru toți copiii
lumii — 12;
(sala Cosmonauților,
11 12 04): Teatrul de păpuși Cluj-Napoca: „Omulețul de puf
*
— 15; Tea
trul de păpuși—Craiova „Un vis a*
devărat
— 18; Teatrul de păpuși—
Constanța „Scufița Roșie
*
de Frații
Grimm — 20
• Circul București (10 41 95): Vede
tele Circului din Varșovia — 19
•
Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59): Prof. dr. Omu — 18,30

pentru fabricația de turbine cu
abur, de mașini-unelte, de cabluri.
Printre produsele cele mai impor
tante realizate anul trecut de con
strucția de mașini din U.R.S.S. pot
fi menționate turbinele de 22,5 mi
lioane kW — cu opt la sută mai
mult față de anul precedent —,
motoare electrice de mică putere
pentru mașini-unelte cu comandă
numerică, elemente pentru tehnica
prelucrării prin deformare, roboți
industriali — 14 100 bucăți —, mij
loace de automatizare și aparatură,
tehnică de calcul cu 11 la sută mal
mult față de anul precedent —,
utilaje pentru industriile chimică,
ușoară și alimentară, pentru zoo
tehnie și producția furajeră.

R.D. GERMANĂ
Ample acțiuni de împădurire
Peste 21 000 hectare de teren au
fost împădurite în R.D. Germană,
în această primăvară. în total, au
fost plantați circa 350 milioane
puieți, în principal specii de coni
fere și foioase. Suprafața împădu
rită a țării este de peste 3 milioane
hectare, ceea ce reprezintă circa o
treime din teritoriu. Anual se ex
ploatează 11 milioane metri cubi
masă lemnoasă, pădurile asigurind
totodată, păstrarea echilibrului eco
logic. In prezent se întreprind nu
meroase măsuri de observare și

diagnoză a unor tendințe de dete
riorare a pădurilor, îndeosebi din
cauza poluării și a sărăcirii solu
lui, și se întreprind acțiuni de pre
venire sau modificare a acestor fe
nomene.
Districtul Leipzig oferă un exem
plu al atenției ce se acordă în
R.D.G. conservării și extinderii zo
nelor împădurite. Plantările efec
tuate de la începutul actualului de
ceniu au făcut ca, în prezent, pă
durile să ocupe în district 64 000
hectare.

REPUBLICA CUBA
Profiluri urbanistice modeme
In Cuba se desfă
șoară pe un front larg
construcțiile
urbane,
ca urmare a sporirii
necesităților legate de
creșterea
populației
ocupate în diferite
sectoare ale industriei,
științei și culturii, asistenței sociale. O
pondere însemnată în
peisajul construcțiilor
o are capitala țării,
Havana, unde, alături
de noile cartiere de
locuințe,
cum sînt
Alamar șl altele, apar
edificii modeme și în
zonele cu clădiri mal
vechi. Fotografia în
fățișează, In prim-plan,
spitalul
„Hermanos
Ameijeiras", unul din
edificiile reprezenta
tive din ultimii ani.

ționale, cum sînt cele de împle
tituri, cojocărie, tăbăcărie, dărăcit
și tors lină, boiangerie și altele,
s-au creat secții de reparat apa
rate electrotehnice și de uz cas
nic, radio-televizoare, pentru con
fecții textile, tricotaje și broderie.
Prin dotările tehnico-materiale de
care dispun și pregătirea profesio
nală a personalului muncitor, mai
multe secții ale Uniunii Județene
a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor
Ialomița realizează produse soli
citate și la export. La solicitarea
partenerilor
externi,
produsele
contractate au fost livrate în devans. (Mihai Vișoiu).

Depunerile la C.E.C. prin virament
pe bază de consimțămînt scris

înălțarea neamului și a
patriei sale.
Toate aceste atitudini
fac parte din codul moral
nativ al Poetului. De la
versurile din tinerețe pînă
la epoca maturității crea
toare, Eminescu poartă cu
sine și își dezvoltă acest
cod de structurală afecțiu
ne patriotică, fapt probat
cu virtuozitate în realizări
care poartă pecetea unică
a geniului său artistic, ca
**
„Doina
și „Scrisoarea III
.
**

• Teatrul Național (14 71 71, Sala ma
re): Ioneștii — 18; (sala Amfiteatru):
Drumul singurătății — 18; (sala Ate
lier) : Ultimul set — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio):
„Treptele afirmării artistice44.
Cristina-Nicoleta
Tomescu — pian — 17,30;
(Ateneul
Român): „Studioul tinărului muzici

Crește ponderea produselor noi
în economie

și mică industrie
O dezvoltare continuă au cunos
cut sectorul micii industrii șl cel
al prestărilor de servicii din ca
drul Uniunii Județene a Coopera
tivelor de Producție, Achiziții și
Desfacere a Mărfurilor Ialomița. De
la începutul anului șl pînă acum
planul la producția realizată de
mica industrie a fost îndeplinit în
proporție de 104 la sută, iar vo
lumul lucrărilor și prestărilor de
servicii a fost cu 10 la sută și,
respectiv, 21 la sută mai mare
decit în aceeași perioadă a anu
lui 1988. în majoritatea comune
lor din județul Ialomița s-au în
ființat noi secții de prestări ser
vicii. Alături de atelierele tradi

Codul moral
al poeziei

teatre

U.R.S.S.

IALOMIȚA : Se extinde rețeaua de servicii

xandru Ioan Cuza, In care
Eminescu vedea, așa cum
avea să consemneze în pu
blicistica sa de mai tîrziu,
un model de onestitate și
conștiință politică, de ge
neroasă dăruire pentru

• Dragonul alb t VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

Din țdrile socialiste

R.P.S. ALBANIA
Vast complex hidroenergetic
Lucrările de construcție la com
plexul hidroenergetic Banja, dis
trictul Gramshi din R.P.S. Alba
nia, progresează în ritm susținut.
Acest important obiectiv al actua
lului cincinal va produce energie
electrică și va permite irigarea
unei suprafețe suplimentare de
30 000 ha, precum și îmbunătățirea
irigațiilor pe alte 60 000 ha. A fost
construit și alimentat de apele flu
viului Devoll un mare rezer

vor, cu o capacitate de 500
milioane mc. Vor fi irigate tere
nuri agricole din districtele Gram
shi, Lushnja, Fieri, Berati șl Durres.
De o deosebită importanță
este irigarea completă a cîmpiei
Myzeqe, una dintre cele mai rodi
toare din întreaga țară.
Complexul hidroenergetic va fl
dat in funcțiune în două etape,
prima urmînd a fi încheiată in
anul 1990.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Halterofilii români — o medalie de aur și una de argint la
campionatele mondiale de juniori
La campionatele mondiale de hal
tere pentru juniori de la Fort Lau
derdale (S.U.A.), în limitele cate
goriei 60 kg, medalia de aur a reve
nit lui A. Csanka (România) cu 290
kg (130 kg plus 160 kg) la totalul
celor două stiluri, urmat în clasa
mentul
final
de
N.
Șuvrev

★
HANDBAL. In meciurile-tur din
din cadrul
semifinalelor
„Cupei
României" la handbal masculin,
competiție ce se desfășoară sub ge
nericul „Daciadei", s-au înregistrat
următoarele rezultate: Steaua Bucu
rești — Politehnica Timișoara 30—24
(14—13); A.S.A. Electromureș Tg.
Mureș — H.C. Minaur Baia Mare
22—23 (12—12). Partidele-retur se
vor disputa duminică.
FOTBAL. Meciurile etapei a 28-a
a campionatului diviziei A Ia fot
bal s-au încheiat cu următoarele
rezultate: Steaua — F.C. Bihor Ora
dea 5—0 (1—0) ; Dinamo — Spor
tul studențesc 6—1 (1—1); F.C.M.
Brașov — F.C. Inter Sibiu 1—0
(0—0) ; A.S.A. Tg. Mureș — F.C.
Argeș 0—2 (0—1); Corvinul — Rapid
2—0 (1—0) ; Oțelul — S. C. Bacău
2—0 (1—0) ; F.C. Farul — Victoria
4—3 (2—1) ; F.C. Olt — Universita
tea Cluj-Napoca 2—1 (0—1); Flacăra
— Universitatea Craiova 1—0 (1—0).
In clasament conduce echipa Steaua
— 52 puncte (un joc mai puțin dis
putat), urmată de Dinamo (51 punc
te) și Victoria (40 puncte).
GIMNASTICĂ. In concursul Inter
național de gimnastică de la Varna,
la individual compus feminin (exer
ciții obligatorii și libere), pe locul
Intîi s-a clasat canadiana Lori
Strong, cu 76,000 puncte, urmată de
Karavaeva (U.R.S.S.) — 75,400 punc
te, Khomma
(Canada) — 74,900
puncte, Mihaela Iojiban (România)
— 74,650 puncte, Astrid Kneze
(R.D.G.) — 74,000 puncte, Grudneva
(U.R.S.S.) — 73,350 puncte.
TIR. In concursul internațional
de tir cu arcul de la Sofia, la fe
minin s-au desfășurat întrecerile de
Ia 70 m și 60 m, cele mai bune re
zultate fiind obținute de
Natalia

vremea
Prognoza meteorologică
pentru in
tervalul cuprins între 30 mai, ora 20
— 2 iunie, ora 20. în țară : Vremea se
va încălzi ușor îndeosebi în sudul ță
rii, Iar cerul va fi variabil, mai mult
noros în vestul, centrul și nordul ță
rii, în ultima zi și în sud-vest. Preci
pitații sub formă de ploaie, îndeosebi
cu caracter de aversă, însoțite de des
cărcări electrice și izolat de grindină
vor cădea pe arii relativ restrinse în
Banat, Crișana, Transilvania, Maramu

(U.R.S.S.) — 287,500 kg și R. Dimi
trov (Bulgaria) 272,500 kg. Un alt
concurent român, T. Cihărea'n, a ob
ținut medalia de argint la categoria
52 kg cu 247,500 kg (110 kg plus
137,500 kg). Pe primul loc s-a cla
sat Ivan Ivanov (Bulgaria) cu 250
kg.

★
Bolotova (U.R.S.S.) — 542 puncte,
urmată de românca Diana Nicolaescu — 519 puncte, Sonia Gromova
(U.R.S.S.) — 518 puncte, Zo en Sil
(R.P.D. Coreeană) — 506 puncte etc.
ATLETISM. în cadrul
„Cupei
Mondiale" la marș de la Barcelona,
atleta Beate Anders (R.D. Germa
nă) a cîștigat proba de 10 km, sta
bilind un nou record mondial cu
timpul de 43’08”. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Kerry Saxby (Aus
tralia) — 43’12” și liana Salvador
(Italia) — 43’24”. Proba masculină
de 20 km a revenit lui F. Kosturievici (U.R.S.S.) — lh20’21”, secundat
de compatriotul său M. Șenikov —
lh20'34”.
VOLEI. într-un meci internațio
nal amical de volei masculin dispu
tat la Gdteborg, reprezentativa Sue
diei a învins cu scorul de 3—0
(15—12, 18—16, 15—4) echipa Gre
ciei.
TENIS. •
Cehoslovacul
Ivan
Lendl a terminat învingător în tur
neul internațional de la Marsilia,
întrecînd în finală cu 6—3, 6—3 pe
americanul Andre Agassi. • ,;Cupa
Mondială" la tenis pe echipe s-a
încheiat la Diisseldorf cu victoria
selecționatei R.F. Germania, care a
întrecut în finală cu 2—1 formația
Argentinei. Rezultate tehnice : Bec
ker — Roldan 6—0; 2—6; 6—2; Jafte
— Steeb 6—4; 6—3; Becker, Jelen
— Frana, Luza 6—4, 7—5.
BASCHET. Finala turneului in
ternațional masculin de baschet de
la Dortmund se va disputa intre
echipele Iugoslaviei și Italiei. în
semifinale, selecționata Iugoslaviei
a întrecut cu 96—72 (55—39) forma
ția R.F. Germania, iar reprezenta
tiva Italiei a învins cu 110—108 (du
pă prelungiri) echipa Greciei.

reș, nordul Moldovei, iar spre sfîrșltul
intervalului șl în Oltenia și izolat în
restul teritoriului, îndeosebi
după-amiaza. Vîntul va sufla slab
pînă la
moderat prezentînd unele intensificări
în vestul și estul țării din sector su
dic cu viteze de pînă la 35—45 km/orâ.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 8 și 18 grade, iar cele maxime în
tre 22 șl 30 de grade, izolat mai ridi
cate în sud. în București : Vremea se
va încălzi ușor, iar cerul va fl varia
bil. Condiții de aversă de ploaie în ul
tima zi. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor fl
cuprinse între 12 șl 15 grade, Iar celt
maxime Intre 25 șl 29 de grade.

O CERINȚĂ PRIORITARĂ:

Eliminarea definitivă a tuturor
armelor nucleare
Apel împotriva modernizării rachetelor
cu rază scurtă de acțiune
PARIS 29 (Agerpres). — Partidele
comuniste și muncitorești din țările
membre ale N.A.T.O. au adresat
opiniei publice occidentale apelul de
a nu permite modernizarea rachete
lor nucleare cu rază scurtă de ac
țiune. Publicat în ziarul „L’Humanitd“ în ziua începerii sesiunii
N.A.T.O. de la Bruxelles, documen

tul subliniază necesitatea eliminării
pînă în anul 2000 a tuturor arma
mentelor
nucleare,
amplificarea
eforturilor în vederea inițierii tra
tativelor privind reducerea și elimi
narea armamentelor nucleare tacti
ce, pentru succesul tratativelor pri
vind reducerea armamentelor con
venționale în Europa.

Pentru includerea în procesul negocierilor
de dezarmare a armelor tactice
BONN 29 (Agerpres). — La Kbln
s-au încheiat lucrările Congresului
Partidului Liber Democrat din
R.F.G., membru al coaliției guverna
mentale. Participanții au votat pen
tru includerea in procesul negocieri
lor de dezarmare a armelor nucleare
tactice. în rezoluția adoptată se ara
tă că asemenea negocieri trebuie să
înceapă în cit mai scurt timp. In

cazul evoluției pozitive a situației —
se au în vedere negocierile de la
Viena în domeniul forțelor conven
ționale din Europa — nu este ex
clusă lichidarea totală a rachetelor
nucleare cu rază scurtă de acțiune
și a artileriei atomice a N.A.T.O. și
Tratatului de la Varșovia, subliniază
documentul.

„Modernizarea rachetelor nucleare tactice un pericol la adresa păcii mondiale”
LONDRA 29 (Agerpres). — Mo
dernizarea rachetelor nucleare tacti
ce constituie un pericol la adresa
păcii mondiale, a declarat liderul
Partidului Laburist, de opoziție, din
Marea Britanie, Kinnock. Partidul

Laburist, a spus Kinnock, insistă în
continuare pentru acțiuni în direcția
creării unei Europe denuclearizate,
ceea ce va conferi mai multă secu
ritate omenirii.

„Lanț uman” în sprijinul dezarmării
MADRID 29 (Agerpres). — Peste
10 000 de persoane au format un
„lanț uman" la Barcelona, in zona
portului, in semn de protest față de
organizarea unei parade navale a
forțelor N.A.T.O. După cum trans

mite agenția Efe, în urma interven
ției poliției, mai multe persoane au
fost rănite. Participanții la mani
festație au purtat pancarte și au
scandat lozinci cerînd măsuri hotărîte in favoarea dezarmării și păcii.

„Toți cei cărora le este dragă pacea
trebuie să se pronunțe în apărarea ei”
PARIS 29 (Agerpres). — In subur
bia pariziană Saint-Ouen a avut loc
un amplu miting al partizanilor
păcii francezi cu prilejul inaugurării
„Casei păcii11, sediul ' mișcării fran
ceze pentru pace. Vorbitorii au sub
liniat necesitatea inițierii unor mă
suri urgente pentru încetarea cursei
înarmărilor, in principal a înarmări

lor nucleare. Ei au arătat că nu s-a
pus deocamdată capăt cursei Înar
mărilor, experiențelor nucleare, iar
armamentul nuclear continuă să fie
supus perfecționării. Toți cei cărora
le este dragă pacea, au arătat vorbi
torii la miting, trebuie să se pro
nunțe hotărit pentru apărarea ei.

Reuniunea Ia nivel înalt a țărilor membre
ale N.A. T.O.
!
il
5

I
■

BRUXELLES 29 (Agerpres). — La
Bruxelles a început luni cea de-a
noua reuniune a șefilor de stat sau
de guvern din cele 16 țări membre
ale N.A.T.O., prilejuită de aniversa
rea a patru decenii de la înființarea
alianței atlantice. Participanții abor
dează in principal conținutul a două
documente — „declarația politică11 și
„conceptul global11 ăl N.A.T.O. privind problemele securității și dezar
mării. a cărui punere la punct tre
nează de doi ani. Marea majoritate
a prevederilor „conceptului global-1
se referă la problema puternic con
troversată a armelor nucleare tac

Datoria externă — cea mai gravă problemă
a continentului african
ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). —
Intr-un raport al Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Africa (C.E.A.)
se relevă că datoria externă a Afri
cii a atins aproape 230 miliarde do
lari, ridicîndu-se la 81,1 la sută din
produsul intern brut al regiunii. In
document se evidențiază faptul că,
în pofida unor reeșalonări repetate
ale datoriilor,
volumul datoriei a
crescut. Sporirea continuă a volumu
lui și a ratei
serviciilor datoriei
scoate în evidență povara excesivă
impusă economiilor africane și vul
nerabilitatea lor la evoluția externă
potrivnică. C.E.A. consideră, de ase
menea, că datoria externă a țărilor
africane va crește în acest an.
DAKAR 29 (Agerpres). — La o
conferință de presă organizată la
Dakar, după încheierea celei de-a
treia Conferințe la nivel înalt a ță
rilor africane francofone, președin
tele Senegalului, Abdou Diouf, a

subliniat că datoria externă continuă
să fie cea mai gravă problemă a
continentului. Ei a subliniat că
Africa va continua să se opună de
pozitării de deșeuri toxice pe conti
nent și că Ia Dakar s-a hotărit orga
nizarea unei conferințe ministeriale
a țărilor africane francofone pentru
a examina probleme de protecție a
mediului.

Finanțarea... creditorilor
MANILA 29 (Agerpres). — Deși
în perioada 1984—1988 Filipinele au
achitat datorii în valoare de 15 mi
liarde de dolari, datoria externă a
țării a crescut de la 24 miliarde la
28 miliarde în perioada respectivă,
a relevat un proeminent economist
filipinez, prof, universitar Manuel
Montes. In aceste condiții, a arătat
el, are loc de fapt o finanțare a
creditorilor.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniune la Bruxelles a femeilor palestiniene și israeliene • Membri ai mișcării israeliene „Pace acum" au vizitat sate
și o tabără de refugiați palestinieni din teritoriile ocupate
BRUXELLES 29 (Agerpres). —
„Dați o șansă păcii11, sub acest ge
neric la Bruxelles s-a desfășurat o
reuniune a femeilor palestiniene și
israeliene, dedicată problemei insta
urării păcii în Orientul Mijlociu. Au
luat parte 50 femei, inclusiv cîteva
deputate ale Knessetului israelian.
Peste 3 000 de membri ai mișcării
israeliene „Pace acum11 au vizitat, ia
sfîrșitul săptămînii trecute, trei sate
și o tabără de refugiați palestinieni
din teritoriile ocupate. Acțiunea a
avut scopul de a demonstra că mai
există o cale de abordare a proble
melor și aceasta este calea dialogu
lui, relatează agențiile Taniug și
A.D.N.
(Agerpres)

BEIRUT 29 (Agerpres). — Avioane de luptă israeliene au survolat
luni orașul Saida și taberele de refugiați palestinieni de la est de a-

R. SA

Opoziție față de planurile
de „federalizare

GABORONE 29 (Agerpres). —
Bantustanul Bophuthatswana (BOP),
creație a guvernanților de la Preto
ria pe baza politicii rasiste, nu va
coopera cu regimul din Africa de
tice. în această chestiune — notează
Sud pentru a transpune în viață
agenția ANSA — persistă divergen
țele dintre S.U.A. și R.F. Germania,- I propunerea acestuia de federalizare.
Surse oficiale din BOP, recepționate
în primul rînd, dar și între alți
membri ai N.A.T.O. în legătură cu i în capitala Botswanei, au făcut cu
noscut că refuză ideea Pretoriei —
programul de modernizare a rache
. o încercare a autorităților din R.S.A.
telor cu rază scurtă de acțiune.
de a arăta, chipurile, că în politica
Pe agenda reuniunii figurează, de
față de marea masă a negrilor ar fi
asemenea, și alte chestiuni ale ac
intervenit modificări.
tualității politice internaționale.
Luni au luat cuvîntul președintele
La Gaborone s-a reafirmat că
S.U.A., George Bush, precum și re
Botswana, ca și alte state africane,
prezentanții altor state membre ale
nu recunoaște legalitatea bantusta
N.A.T.O. Se așteaptă ca la încheie
nelor din R.S.A., adevărate zone de
rea reuniunii să fie dat publicității
concentrare și de izolare a popu
un comunicat.
lației de culoare.

cesta — Miyeh Miyeh și Ain El
Hiloweh. Corespondenții de presă
din regiune, citați de agenția
KUNA, relatează că aparatele au
simulat atacuri aeriene, în timp ce
vedetele rapide israeliene, aflate în
apropierea coastelor libaneze, și-au
intensificat operațiunile de patrula
re. Duminică, avioanele israeliene
au survolat la joasă altitudine
Beirutul.

Uniunea Myanma
noua denumire oficială
a Birmaniei
RANGOON 29 (Agerpres). —
Uniunea Myanma va fi noua de
numire oficială a Birmaniei, a anunțat presa din Rangoon, citată de
agențiile A.N.S.A. și A.P.S. S-a pre
cizat, totodată, că vor fi modifica
te numele unor provincii ale țării,
principiul de bază fiind acela al de
numirilor tradiționale.

Intensificarea mișcării

greviste în Spania
MADRID 29 (Agerpres). — După
cum informează agenția Efe, în pri
mul trimestru al acestui an, in Spa
nia au avut loc 620 de greve, la care
au participat 1 628 880 de salariați,
revendicînd îmbunătățirea condiții
lor de muncă și viață.

Creșterea ratei inflației
In Marea Britanie
LONDRA 29 (Agerpres). — Rata
anuală a inflației a crescut în Marea
Britanie la 8 la sută în luna apri
lie, cea mai ridicată din ultimii
șapte ani, s-a anunțat oficial la Lon
dra. Economiștii au estimat crește
rea în jur de 7,7 la sută, însă nu au
reușit să ia în considerare prețurile
mai mari ale petrolului, gazelor na
turale și energiei electrice, precum
și ratele înalte ale dobînzilor. Rata
dobînzilor se ridică în prezent la 13
la sută, cea mai ridicată din rindul
țărilor industrializate.
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VIZITA. Președintele Consiliului
pregătirea alegerilor parlamentare
de Miniștri al U.R.S.S., Nikolai
ce urmează să aibă loc in perioada
Rîjkov, l-a primit pe ministrul
următoare.
afacerilor externe al Indoneziei,
Aii Alatas, aflat într-o vizită în
CONGRES. La Viena se desfă
Uniunea Sovietică. Cu acest prilej,
șoară lucrările unui congres inter
informează agenția T.A.S.S., s-a
național asupra tehnologiei gene
procedat la un schimb de păreri
tice. Experți din mai multe țări ale
în legătură cu relațiile dintre cele
lumii vor discuta probleme privind
două țări, evidențiindu-se dorința
utilizarea acestei tehnologii în me
ambelor părți de a extinde cola
dicină, precum și riscurile care pot
borarea bilaterală în diverse do
rezulta din transformarea structu
menii. Totodată, au fost abordate
rilor genetice prin intervenția ounele aspecte ale vieții interna
mului.
ționale actuale, inclusiv cele legate
de conflictele regionale. în timpul
CIOCNIREA jA DOUA ELICOPTERE. Două elicoptere „CG-461*
vizitei sale la Moscova, ministrul
indonezian de externe a purtat
ale infanteriei1 marine a Statelor
convorbiri cu ministrul afacerilor
Unite s-au ciocnit, prăbușindu-se;
externe al U.R.S.S., Eduard Șein timpul unui zbor de antrena-.
vardnadze.
, , ment în statul Nevada —«• a anunțat
marina americană. Doi dintre mi
PLENARA C.C. AL P.C. DIN
litarii aflați la bord și-au pierdut
DANEMARCA. Plenara C.C. al
viața.
Partidului Comunist din Danemar
ca — desfășurată la Copenhaga —
EFORTURILE ȚARILOR AFRI
a examinat o serie de probleme
CANE PENTRU PROTEJAREA
politice actuale și aspecte ale con
FAUNEI continentului nu au dat
rezultatele scontate, se arată înstrucției de partid. Au fost dezbă
tr-un raport al Fondului mondial
tute, totodată, probleme legate de

Drama cotidiană a „oamenilor
de prisos66
Devenit fenomen de fnasă, șoma
jul s-a cronicizat în ultimii ani la
un nivel ridicat, afectînd pe ansam
blul țărilor capitaliste
dezvoltate
membre ale O.E.C.D. peste 30 de
milioane de oameni, dintre care 19
milioane în Europa occidentală. Sint
realități care demonstrează conclu
dent incapacitatea orînduirii bazate
pe exploatare și asuprire de a asi
gura în realitate exercitarea unUia
dintre drepturile fundamentale ale
omului — dreptul la muncă.
Cifre și date publicate de orga
nisme internaționale relevă că rata

șomajului a depășit, încă de anul
trecut, nivelul din 1983, cînd se în
registrase un record în acest sens
pe ansamblul țărilor capitaliste. Dar
aceste date se referă numai la șo
merii înregistrați oficial. Ele nu cu
prind ceea ce a fost denumită „re
zerva ascunsă11 a șomajului, adică
milioanele de oameni care, descu
rajați să mai caute în zadar un loc
de muncă, au renunțat să se mai
înregistreze la birourile de plasare.
Referindu-se la agravarea șomaju
lui pe termen luna, revista franceză
„PROBLEMES ECONOMIQUES11 a-

rată că „în Franța, în 1981, existau
numai 200 000 de șomeri cu o vechi
me de cel puțin 2 ani; acum numărul
lor a depășit cu mult 500 000. Acești
șomeri de lungă durată — scrie revis
ta franceză — sint mai ales munci
tori mai vîrstnici, dar există între
ei din ce în ce mai mulți bărbați și
femei în puterea vîrstei și chiar și
tineri... Cei mai tineri acceptă, din
lipsă de altceva mai bun, să ocupe
orice post,1 cel mai adesea cu pro
gram redus și pe o durată limitată11.
Jaques Thevenet, la 54 de ani a
devenit o persoană de prisos. Iată ce
declară el ziarului „LE FIGARO11 :
„Cind întreprinderea m-a anunțat că
postul meu a fost suprimat, m-am
înscris imediat la A.N.P.E. (Agenția
națională pentru locuri de muncă).

MOSCOVA 29 (Agerpres). — La
Moscova au fost reluate, luni, lu
crările primei sesiuni a Congresu
lui
Deputaților
Poporului
din
U.R.S.S. Conform ordinii de zi, in
ședința de dimineață a avut loc alegerea prim-vicepreședintelui So
vietului Suprem al Uniunii Sovie
tice, a doua funcție ca importanță
pe linie de stat.
Făcînd uz de prerogativele consti
tuționale — acelea de a-și desem
na pe primul său locțiitor — Mihail

Gorbaciov, președintele Sovietului
Suprem, l-a propus pentru această
funcție pe Anatoli Lukianov. Din
cei peste 2 000 de deputați prezenți
la lucrări, în favoarea lui a votat
majoritatea absolută. S-au înregis
trat 179 de voturi împotrivă și 137
de abțineri.
Ședința de după-amiază a Con
gresului Deputaților Poporului, in
formează agenția T.A.S.S., a fost
consacrată dezbaterii unor problema
de procedură.

Convocarea Congresului P. C. Finlandez
HELSINKI 29 (Agerpres). —
Plenara C.C. al P.C. Finlandez a
hotărit convocarea celui de-al 22-lea
Congres al partidului în perioada

23—25 februarie 1990, la Helsinki,
informează agențiile T.A.S.S. și
A.D.N.

în favoarea întăririi cooperării și securității
în regiunea Mării Mediterane
NICOSIA 29 (Agerpres). — Vassos
Lyssarides, președintele Camerei Re
prezentanților a Parlamentului cipriot,
s-a pronunțat pentru transformarea
Mediteranei într-o zonă a păcii, fără
arme nucleare. Deschizînd lucrările
unei reuniuni a parlamentarilor din

statele regiunii, el a subliniat rolul
guvernelor și al parlamentelor în
realizarea acestui scop. La reuniune,
la care iau parte reprezentanți din
12 state, sint discutate căile de întă
rire a păcii și cooperării regionale,
creșterii securității și stabilității.

ARGENTINA : Program economic, de urgența,
pentru depășirea dificultăților cu care se confruntă țara
BUENOS AIRES 29 (Agerpres). —
Președintele Argentinei, Râul Alfonsin, a anunțat, într-o alocuțiune ra
diotelevizată, un program economic
de urgență, pentru înfruntarea gra
vei situații cu care se confruntă țara

pentru protejarea faunei, publicat
la Antananarivo. Se relevă că in
cursul acestui an în Kenya au fost
uciși de braconieri ultimii cinci ri
noceri albi.

PENTRU COMBATEREA CON
SECINȚELOR
DEZASTRELOR
NATURALE. In capitala Republi
cii Costa Rica au luat sfîrșit lucră
rile unui for regional consacrat
dezvoltării cooperării latino-americane in combaterea consecințelor
dezastrelor naturale. In acest scop,
participanții — delegații din Ar
gentina, Bolivia, Brazilia, Colum
bia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecua
dor, El Salvador, Guatemala,
Mexic, Nicaragua, Paraguay, Peru,
Republica Dominicană, Uruguay și
Venezuela — au convenit consti
tuirea unui grup de apărare împo
triva dezastrelor naturale.
RĂFUIELI ÎNTRE BANDE RI
VALE APARȚININD
MAFIEI.
In localitatea Campobello di Lica
ta, Sicilia, trei persoane au fost

— informează agenția Prensa Lati
na. Programul prevede, în esență,
normalizarea progresivă a activită
ților bancare și de schimb, redu
cerea drastică a cheltuielilor de stat
și curmarea speculei.

ucise și o alta rănită grav de un
grup de agresori rămași neidentifi
cați. Poliția consideră că este vorba
de o răfuială devenită „clasică11,
între bande rivale aparținind Ma
fiei. Concluzia a fost trasă după
primele investigații, care au scos
la iveală taftul" că" toți cei patru
făceau parte dintr-o grupare ma
fiotă, „specializată11 in introducerea ilegală în țară a unor automobile fabricate în R.F.G.

PLOILE TORENȚIALE ȘI FUR
TUNILE PUTERNICE, însoțite de
descărcări electrice, care s-au abă
tut asupra mai multor regiuni din
S.U.A. la sfîrșitul săptăminii, au
provocat moartea a 9 persoane.
Astfel, in statul Ohio și-au pierdut
viața 7 persoane prin prăbușirea
unui pod provizoriu. In statul De
laware, mai multe persoane au fost
lovite de trăsnet, iar în statul In
diana, 9 persoane au fost rănite
din cauza vijeliei care a răsturnat
autoturisme și a distrus acoperișu
rile caselor.

COMPLEXUL ȘTIINȚIFIC ORBITAL SOVIETIC „MIR" continui si
evolueze in regim automat de zbor — relatează agenția T.A.S.S. Zilnic, de
la centrul de urmărire a zborului se controlează funcționarea instalațiilor
de bord și a agregatelor complexului orbital. Continuă să fie recepționate
informații referitoare la ionosfera și magnitosfera terestră, transmise de
aparatura științifică de la bordul lui „Mir". Pentru ziua de 30 mai sint
prevăzute o serie de cercetări astronomice, cu ajutorul observatorului or
bital internațional „Roentgen" instalat pe modulul „Quant". Sint preconi
zate citeva ședințe de observare a supernovei din nebuloasa „Marele
nor Magellan".

Situații similare există în toate
țările capitaliste dezvoltate.
• Potrivit unui raport al O.N.U.,
în Statele Unite ale Amerieii 2,5 mi
lioane de persoane nu au o locuință.
• în Franța, încă acum trei
ani existau 1,1 milioane de cetățeni
fără adăpost. La Paris au fost în
registrați 40 000 de oameni care
dorm sub poduri sau, în cazurile

Drepturile omului, recunoscute formal,
sint, în realitate, încălcate sistematic
nilă se extind cu rapiditate, mase mari de tineri sint
împinse spre marginalizarea socială, dlsoluția morală
este tolerată, dacă nu chiar încurajată, sub pretextul
„libertății individuale". In sfirșit, muncitorii imigranți
sint nevoiți să suporte efectele combinate ale discri
minărilor economice, sociale și politice, situația lor de
„indezirabili" devenind tot mai grea.
Sint doar citeva aspecte ce vin să pună in lumină
cit de gravă și serioasă este problematica social-umanitară care confruntă un șir de țări occidentale. Cu
atit mai incriminatorii apar, de aceea, încercările unor
reprezentanți ai acestor țări de a ignora sau a trece
sub tăcere asemenea aspecte, de a abate atenția de la
ele și a pune pe primul plan, in ansamblul acestei
problematici, laturi periferice, marginale, in detri
mentul drepturilor cu adevărat esențiale ale omului,
arogindu-și, in schimb, in mod demagogic, rolul de
„judecători" asupra situațiilor din alte țări, ceea ce
echivalează cu un inadmisibil amestec în treburile
interne ale acestora.
întreaga dezvoltare internațională atestă, fără pu
tință de tăgadă, cit de inconsistentă, dăunătoare și
lipsită de perspectivă este o asemenea abordare.
Viața insăși dovedește că a apăra și promova drep
turile fundamentale ale omului înseamnă a asigura
condiții egale de muncă, de educație, de ocrotire a
sănătății pentru toți membrii societății, inseamnă li
chidarea șomajului și pregătirea corespunzătoare pen
tru viitor a tinerei generații, inseamnă satisfacerea
necesarului de locuințe pentru întreaga societate, eli
minarea oricăror discriminări și inechități, deplina
dezvoltare, in demnitate și libertate, a personalității
umane.
Recunoașterile din surse occidentale asupra situației
drepturilor omului in lumea capitalului, recunoașteri
din care am spicuit in grupajul alăturat doar citeva,
nu fac decît să pună și mai mult în evidență necesi
tatea stringentă a unei asemenea abordări construc
tive a problemelor umanitare reale ale contempo
raneității.

SESIUNEA CONGRESULUI DEPUTATILOR POPORULUI
DIN U. R. S. S.

I

ÎN L UIM EA CAP IT ALUL UJ

Realitățile vieții de zi cu zi arată că asigurarea
drepturilor fundamentale ale omului, ca o componentă
in afara căreia progresul societății este de neconceput,
continuă să rămină, in multe țări din lumea capita
lului, in faza unui deziderat departe de a fi împlinit.
Rapoarte, anchete, studii ale unor organisme națio
nale și internaționale, statistici, chiar și incomplete,
din surse guvernamentale, relatări ale presei aduc,
mereu, noi și noi mărturii ale încălcării flagrante a
acestor drepturi, in ciuda faptului că, formal, sint-prevăzute in actele constituționale. Se adincește decalajul
intre bogați și săraci, cu consecințe nemijlocite asupra
dezvoltării întregii societăți. Flagelul șomajului con
tinuă să facă ravagii, milioane și milioane de oameni,
in special tineri, sint privați de dreptul cel mai ele
mentar, acela de a munci, de a-și ciștiga existența.
Insecuritatea socială se accentuează, alocațiile, și așa
modeste, pentru formarea ori recalificarea profesională
scad continuu, sistemele, in continuă reajustare, de
ajutor social devin tot mai precare și umilitoare. Nu
mărul persoanelor fără adăpost sporește și el, criza de
locuințe se amplifică, tot mai multe familii nu mai
sint in măsură să facă față chiriilor exorbitante, se
înmulțesc cazurile celor zvirliți in stradă din această
cauză. In condițiile in care cheltuielile pentru asistența
medicală sint supuse amputărilor bugetare succesive,
îngrijirea sănătății se transformă intr-un lux pe care
cei mulți nu și-l pot oferi. Accesul la cele mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii, la marile valori ale
culturii naționale și mondiale, in special prin inter
mediul formelor superioare de învățămint, este îngră
dit pe diverse căi, intre care taxele inaccesibile celor ce
fac parte din categoriile cu venituri modeste.
Posibilitățile de a avea un cuvint de spus asupra
problemelor economice și sociale sint și ele limitate
pentru cei mulți, in condițiile in care drepturile poli
tice reprezintă, adesea, un apanaj in funcție de ve
niturile realizate,; totodată, numeroși cetățeni sint su
puși persecuțiilor pentru opiniile lor democratice. Pe
de altă parte, violența, toxicomania, delincventa juve
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cele mai fericite, în stațiile de mir
trou „amenajate11 în acest scop.
O în
Italia,
relevă
revista
„NEWSWEEK11,
cerințele sociale
sint atit de acute, incit majoritatea
celor aproximativ 100 000 „barboni-1,
adică vagabonzi, cum sînt numiți
cei fără de adăpost, sint efectiv con
damnați la mizerie, trăind din mila
publică.

Obstacole sociale în calea accesului
spre învățămint

Era în mai 1988. De atunci, nici o
ofertă".
Statistici date publicității la Bru
xelles relevă că, între țările mem
bre ale C.E.E., cel mai mare pro
cent al șomerilor se înregistrează în
Spania -t- 18,9 la sută din forța de
muncă, după care urmează Irlan
da — 17,6 la sută, Italia — 12,4 la
sută și Belgia — 10,8 la sută. Un
record absolut în rîndul țărilor ca
pitaliste dezvoltate în ce privește
șomajul il dețin S.U.A., unde 6,5

milioane de persoane nu au de
lucru.
Intr-o situație alarmantă se gă
sesc imigranții. Astfel, în R.F.G.,
între 1973—1987, numărul muncitori
lor străini angajați a scăzut con
tinuu.
Concluzia
dramatică ?
Milioa
ne și milioane de oameni de
prisos, marginalizați de o socie
tate care le refuză dreptul la mun
că, fără de care este de neconceput
exercitarea oricăror altor drepturi.

Cînd podurile și stațiile de metrou
devin locuințe pentru cei fără adăpost
Documente oficiale, relatări ale
presei din diferite țări se fac tot
mai frecvent ecoul situației dispe
rate în care se află un miliard de
oameni pe glob, care trăiesc în con
diții insalubre sau nu au un adă
post. Și aceasta nu numai în țările
sărace, din „lumea a treia11, ci chiar
în țările capitaliste dezvoltate.
„în R.F.G. există 100 000 de oa
meni fără locuințe, 200 000 de per
soane care stau in locuințe provi
zorii și peste 1 milion care trăiesc
în condiții insalubre. Pentru cei în
cauză, această situație este insupor
tabilă11
— relevă
săptăminalul
„VORWARTS11. Intr-o situație alar
mantă se găsesc în primul rînd
tinerii și familiile cu mulți copii,
persoanele vîrstnice și imigranții —
precizează revista, care adaugă :
„Situația este îngreunată de faptul
că așa-numitul proiect de construc
ții de locuințe din fonduri publice,
destinat tocmai acestor
categorii,
s-a restrîns foarte mult. Dacă în
1982 au fost construite 98 000 locu
ințe din fonduri publice, în 1987 nu
mărul lor s-a redus la 10 000“.

Lipsa de locuințe în Marea Bri
tanie a căpătat dimensiunile unei
crize din ce in ce mai acute, atit
în mediul urban, cît și în mediul
rural — a declarat cu cîteva săptămîni în urmă Clive Coley, purtă
tor de cuvint al Partidului Laburist.
Potrivit cifrelor oficiale, numărul
familiilor
fără adăpost
este de
118 000, dar acestea nu corespund
realității, deoarece cifra nu include
cele circa 300 000 de persoane care
trăiesc pe străzi și în parcuri — a
precizat purtătorul de cuvînt. Arătînd că Marea Britanie este în pe
ricol să devină o societate a ma
halalelor mizere, datorită creșterii
numărului celor fără adăpost, zia
rul „THE GUARDIAN11 arată
că
„între priorități se impune asigu
rarea de locuințe pentru persoanele
în virstă care trăiesc în case impro
prii pentru locuit și asigurarea unui
fond de locuințe care să fie închi
riate tinerilor fără adăpost. Ia pre
țuri accesibile acestora11. „Lipsa de
locuință poate că nu omoară direct,
dar dezechilibrează și distruge per
sonalitatea umană11 — scrie ziarul.

Datele publicate de UNESCO ara
tă că in prezent in țările occidentale
există 70 de milioane de analfabețl
asa-ziși ..funcționali11, ale căror cu
noștințe se situează sub un nivel
minim acceptabil. Specialiștii consi
deră că. alături de somai, neștiința
de carte constituie cea de-a doua
problemă gravă cu care se confruntă
țările occidentale.
• In țările capitaliste, tinerii care
provin din familiile muncitorești
reprezintă doar 10—14 la sută din to
talul studenților. In schimb. în S.U.A.
din 100 de tineri proveniti din pă
turile bogate. 85 urmează cursurile
universitare. Cind este vorba de ti
nerii proveniti din familii muncito
rești. numai 6 la sută dintre aceștia
pot face față cheltuielilor pe care le
presunune instruirea în facultăți.
• Taxele de studii constituie un
serios impediment în exercitarea
dreptului la educație. In decurs de
15 ani. în S.U.A. aceste taxe au cres
cut de aproximativ trei ori. ele de
pășind in prezent în unele universi
tăți 10 000 de dolari pe an. în Olanda,
bugetele de învățămint au fost dimi

nuate In ultimul deceniu cu un mi
liard de guldeni (430 de milioane do
lari). în R.F.G., din 1982 s-au adop
tat măsuri severe de austeritate, care
au dus la reduceri masive în rîndul
cadrelor didactice. Cabinetul de coa
liție de la Bonn a redus si treptat a
anulat. în ultimii cinci ani. alocațiile
bugetare destinate spriiinirii elevi
lor si studenților aparținind fami
liilor cu venituri modeste.
O Un mare număr de scoli ele
mentare si medii din țările capitalis
te dezvoltate se află într-o asemenea
stare de decădere, incit ele amintesc
de situațiile descrise în romanele lui
Dickens — relevă revista „LE
POINT11. Referindu-se la situația de
plorabilă a condițiilor de mvătămint
din Franța, aceeași publicație notea
ză11 : ..Acoperișuri
sparte, pereți
murdari, uneori surpați, instalații de
încălzire si de apă defecte, echipa
mente electrice „explozive11, clădiri
improprii. O situație ce pare de
necrezut. Și totuși, puține sint Insti
tuțiile franceze școlare care nu pre
zintă astăzi caracteristicile unei inad
misibile degradări11.

îngrijirea sănătății — un lux inaccesibil
pentru milioane de oameni
îngrijirea sănătății constituie una
din cele mai dramatice încercări
pentru milioane si milioane de oa
meni în țările capitaliste. O interna
re de cîteva zile în spital, o naștere
si chiar un simplu tratament dentar
necesită sume pe care putini sint
aceia care își pot permite să le
plătească. Dar a te îmbolnăvi
într-o țară capitalistă echivalea
ză adesea cu pierderea locului de
muncă, ceea ce îi determină pe mulți
salariați să-și ascundă, în măsura
posibilului, suferințele cauzate de
boală.
„In Europa occidentală — con
stată
revista „NEWSWEEK" —
sectorul îngrijirii sănătății se află in
criză11. Serviciile sanitare au devenit
„inabordabile pentru cei cu venituri
modeste, ca urmare a majorării ra
pide a costurilor11. Nici un guvern
vest-euronean — notează revista —
„nu are capacitatea de a acorda o în
grijire medicală gratuită tuturor ce
tățenilor11.
Milioane si milioane de cetățeni al
S.U.A. cu venituri modeste — con

stată presa din această tară — sînt
lipsiți de unul din cele mai elemen
tare drepturi ale ființei umane rdreptul la ocrotirea sănătății. Exemplificind această situație, revista
„TIME11 arată creșterea vertiginoasă
a cheltuielilor pentru îngrijirea să
nătății. Dacă în 1979 costul unei ra
diografii toracice era de 27,50 dolari,
în 1989 el s-a ridicat la 59 de dolari.
O operație cezariană costa 5 010 do
lari, iar acum — 10 900 dolari. Un
tratament dentar plătit în 1979 cu
350 dolari, costă acum 600 dolari.
Tensiuni dramatice au apărut în
rețeaua sanitară din
Marea Bri
tanie o dată cu ampla reformă ope
rată de guvern în serviciul national
al sănătății, care a afectat grav in
teresele păturilor celor mai defavorizate ale societății.
Ziarul parizian „LE FIGARO” con
sideră inacceptabilă pierderea drep
tului la ocrotirea sănătății, arătirițl
că există 400 000 de francezi „despițe
care sîntem siguri că sînt în afara
sistemului de asistentă medicală, teo
retic garantată... tuturor cetățenilor
*.
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