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Dimensiunea și profunzimea schimbărilor ce vor determina propulsarea societății românești pe o nouă treaptă a dezvoltării sale, pe temeiul unei creșteri economice intensive, impun perfecționarea organizării și modernizarea producției ca două priorități complementare ce se intercondițio- nează și se determină reciproc. Pentru că, într-adevăr, un proces de producție bine organizat este mai ușor de modernizat, după cum o linie tehnologică modernă presupune sau înlesnește o organizare superioară a proceselor de producție.Sesizînd din timp, cu o remarcabilă intuiție a perspectivei, momentul in care economia și societatea românească însumaseră toate elementele pentru trecerea la etapa dezvoltării intensive, intre care menționăm crearea unei baze tehnico-materiale puternice și formarea unui valoros potențial de cercetare și dezvoltare tehnologică, atragerea în sfera producției a principalelor resurse materiale si umane, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, a stabilit caracteristicile etapei, declanșind, la începutul actualului cincinal, ampla acțiune de organizare și modernizare a economiei naționale. S-au împlinit, prin urmare, mai bine de trei ani de cînd întreaga economie, cu deosebire industria, se află angajată în efortul de aplicare a programului de perfecționare a organizării șl modernizare a producției. Viața, practica de fiecare zi aduc noi și concludente argumente in sprijinul a- cestui demers. Rezultatele, unele dintre ele remarcabile, inregistrate in multe unități economice confirmă fără echivoc viabilitatea, caracterul realist și științific ale strategiei stabilite in acest domeniu de conducerea partidului. S-a făcut cu prisosință dovada clară că modernizarea, in înțeles general, este principalul factor în asigurarea ritmurilor de dezvoltare a economiei, de creștere
NEAMȚ : Valorificarea 

superioară a masei 
lemnoaseHotărît să amplifice bunele rezultate obținute în anul trecut, angajat cu întreaga răspundere în realizarea mobilizatoarelor sarcini pe 1989, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport Neamț raportează realizarea suplimentară a unor importante cantități de semifabricate din cherestea de răsmoase și fag. Succesele înregistrate in a- ceastă perioadă evidențiază e- forturile depuse in direcția valorificării superioare, integrale a masei lemnoase date spre exploatare, care în anul pe care îl parcurgem va cunoaște o reducere cu 100 000 mc față de 1988. Un accent deosebit va fi pus în continuare, pe materializarea unor importante acțiuni legate de modernizarea producției, de creșterea tot mai accentuată a productivității muncii. (Ion Talpă). 

a eficienței actului productiv, a calității și competitivității produselor românești pe piața externă, este, în ultima instanță, principala, pîrghie de modernizare a economiei românești contemporane. Pentru economia românească — sublinia în acest sens tovarășul NICOLAE CEAUȘEȘCU la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. din 2—3 martie a.c. — una din problemele centrale în momentul de față este aceea a organizării științifice șl a modernizării produselor.In multe unități, ca urmare a transpunerii în practică a unor programe ce cuprind măsuri judicioase și riguros fundamentate, au fost înregistrate importante creșteri ale productivității muncii, s-au redus consumurile materiale, a sporit nivelul tehnic și calitativ al produselor și, ca atare, competitivitatea a- cestora, au fost extinse folosirea materialelor înlocuitoare, recuperarea, recondiționarea și refolosirea materialelor, s-au redus importurile de materii prime, de mașini, utilaje, instalații și echipamente. în unele întreprinderi și ramuri ale economiei, progresele înregistrate nu reflectă însă în întregime posibilitățile existente, de la evaluarea cărora s-a pornit în alcătuirea programelor de modernizare. La recenta consfătuire de lucru pe probleme economice de Ia C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a criticat modul în care au abordat unele centrale industriale această importantă acțiune, arătind că nu pretutindeni au fost 
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a încheiat semănatul culturilor de primăvară 
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Relatări despre desfășurarea lucrărilor agricole de sezon în județele Călărași, Botoșani și Gorj 
— in pagina a lll-a

folosite cu pricepere, in mod organizat și corelat, condițiile create și, în primul rînd, fondul valoros al realizărilor științifice și tehnologice. Din păcate, sînt numeroase cazurile in care experiența înaintată, soluții organizatorice, tehnice și tehnologice valoroase ce și-au confirmat valoarea sint privite cu rezervă de cadre de decizie din întreprinderi similare, acestea persistînd a se crampona de soluții depășite, de comodități păgubitoare. Fără îndoială, un asemenea mod de a acționa, în contradicție flagrantă cu mersul impetuos al revoluției tehnico-științifi.ce, nu înseamnă altceva decit conservatorism, anchiloză in gindire și faptă, atitudini complet străine, așa cum afirma secretarul general al partidului, spiritului nou, științific, revoluționar, de răspundere necesar pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale.Nu este un fapt oarecare modul și mai ales ritmul în care rezultatele cercetării științifice se aplică in activitatea economică. Este un lucru de acum dovedit cu argumentele palpabile ale realității că introducerea și generalizarea noului științific și tehnologic au devenit, din perspectiva efortului de modernizare a economiei țării, nu o variantă posibilă, ci o necesitate obiectivă. Promovarea neabătută a cuceririlor noii revoluții tehnico-științifice constituie — așa cum a subliniat în repetate rinduri secretarul general al partidului — însuși suportul hotărîtor. definitoriu ai desfășurării acestei acțiuni dc 

mare interes național. In perioada 1986—1988, intr-o singură zi, in economia românească au apărut, in medie, un nou bun de consum, două tipuri noi de materiale, trei tehnologii noi sau modernizate, 7 tipuri noi de mașini, utilaje și aparate; la fiecare oră din acest interval a fost rezolvată o măsură cuprinsă in programele de modernizare. Am putea spune că este perioada în care industria noastră a beneficiat de cea mai densă infuzie de creativitate, a absorbit cu aviditate și a valorificat eficient tot ceea ce înseamnă noul științific și tehnologic. Pentru că zecile de mii de măsuri cuprinse in programele de modernizare la nivelul întregii țări nu sint altceva decit tot atitea idei, soluții tehnice, tehnologice și organizatorice, rod al gindirii și creației științifice originale.Etapa de modernizare pe care urmează să o parcurgem de acum înainte presupune un efort- substanțial mărit pentru creșterea ritmului de implementare a rezultatelor cercetării în activitatea productivă, orientarea efortului de creație tehnică și științifică spre rezolvarea unor o- biective majore ale economiei. în conexiune cu această orientare, ațit în acest an, cit și în anul viitor, un mare volum de investiții se alocă cu prioritate pentru lucrări de modernizare. Este suficient să amintim
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(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, a primit, joi, 30 martie, pe Luis Barrios Tassano, ministrul de externe al Republicii Orientale a Uruguayului. care a efectuat o vizită în țara noastră.Președintelui Nicolae Ceaușeșcu l-a fost transmis din partea președintelui Julio Maria Sanguinetti un salut cordial, iar poporului român, urări de progres și prosperitate.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a adresat salutul său călduros președintelui Julio Maria Sanguinetti și cele mai bune urări poporului Uruguayan prieten.în cursul întrevederii au fost subliniate bunele relații de prietenie și colaborare care s-au statornicit și se dezvoltă între cele două țări și popoare. pe baza deplinei egalități in drepturi șî avantajului reciproc. S-a exprimat dorința de a se acționa pen
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, a primit, joi, pe Luis Quartin, ambasadorul Republicii Portugheze ia București, in legătură cu incheierea misiunii sale in țara noastră.

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușeșcu,Cu cele mai alese sentimente de dragoste și adincă recunoștință, vă raportăm, mult iubite tovarășe secretar general, că, acționind in spiritul indicațiilor și orientărilor formulate de dumneavoastră, ne-am organizat mai bine munca, am mobilizat mai eficient mijloacele mecanice și umane de care dispunem, și, lucrînd din zori și pînă în noapte, pregătind mari suprafețe de semănat și în cursul nopții, am reușit să încheiem semănatul tuturor culturilor de primăvară, asigurând densitatea necesară incă din semănat.întreaga suprafață de teren a cooperativei agricole a fost fertilizată cu îngrășăminte organice, iar, așa cum se prezintă cerealele pă- ioase, a căror vegetație o urmărim cu atenție, precum și calitatea în- sămînțărilor de primăvară ne dau garanția obținerii producțiilor la care ne-am angajat.Pe toate dealurile și' terenurile în pantă am defrișat mărăcinișuri- le și arboretul neproductiv și am plantat pomi fructiferi și viță de 

tru dezvoltarea în continuare a conlucrării româno-uruguayene in domeniul politic, pentru amplificarea co'o- perării economice, îndeosebi a schimburilor comerciale, pentru extinderea raporturilor pe tărîm tehnico-științi- fic, cultural și în alte sectoare de activitate.Au fost abordate, de asemenea, aspecte actuale ale vieții politice internaționale. o atenție deosebită'fiind acordată problemelor instaurării unui climat de pace și securitate, de înțelegere și largă colaborare între națiuni.Apreciind că Droblema fundamentală a epocii contemporane o reprezintă opriri cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării. tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a subliniat necesitatea adoptării unor măsuri eficiente in vederea lichidării. în mod concomitent. a armelor nucleare și chimice.Totodată, s-a relevat însemnătatea soluționării stărilor conflictuale. atit
Ambasadorul PortugalieiIn cursul întrevederii au fost relevate bunele relații existente intre România și Portugalia, exprimîn- du-se dorința de a se acționa pentru dezvoltarea, in continuare, a acestor raporturi, in interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, 

vie, păminturile Scorniceștiului transformîndu-se în grădini inflori- toare, așa cum dumneavoastră le-ați văzut incă de la cooperativizare, în- drumîndu-ne zi de zi spre bunăstare.Vă raportăm, totodată, mult stimate tovarășe secretar general, că acordăm atenție deosebită dezvoltării zootehniei și obținerii unor însemnate cantități de produse animaliere. In acest sens, am început tunsul oilor, pe care îl vom încheia in cel mult zece zile, creînd posibilitatea de a realiza două tunsori pe an.Gindurile șl sentimentele noastre sînt îndreptate permanent către dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușeșcu, către mult stimata tovarășă Elena Ceausescu, iar cuvintele nu vor putea niciodată să exprime profunda recunoștință, viile și caldele mulțumiri, fierbintea dragoste ce o nutrim față de dumneavoastră, care vă 
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din America Centrală, cit și din alte zone ale globului, pe cale pașnică, prin tratative.In legătură cu situația economică existentă în lume, a fost evidențiată importanța rezolvării problemelor subdezvoltării, inclusiv ale datoriilor externe extrem de mari ale țărilor în curs de dezvoltare, a instaurării unei noi ordini economice mondiale, bazată pe egalitate și echitate și care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor statelor, în primul rind al celor rămase în urmă. In acest cadru, s-a arătat că lichidarea datoriilor externe și dezvoltarea economico-socială a fiecărei țări reprezintă principala cale de consolidare a independenței și suveranității naționale.La primire a participat loan Totu, ministrul afacerilor externe.A fost de față Domingo Schipani, ambasadorul Republicii Orientale a Uruguayului in țara noastră.
securității și colaborării în Europa și in întreaga lume.Ambasadorul portughez a exprimat președintelui Nicolae Ceaușeșcu calde mulțumiri pentru sprijinul acordat în îndeplinirea misiunii sale in România.

puneți întreaga viață în slujba omului, fericirii lui, a poporului și a țării.Acum, cînd se apropie 1 Mai, Însăși natura și oamenii, devan- sindu-1 prin fapte, rememorind acel fierbinte Mai 1939, cind dumneavoastră și tovarășa Elena Ceaușeșcu v-ați aflat in fruntea puternicei demonstrații antifasciste, cind întîmpinăm a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- imperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului, vă asigurăm, mult iubite și mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușeșcu, că pentru noi nu este bucurie mai mare decit de a răspunde vibrantelor dumneavoastră chemări ca, în acest an cu puternică încărcătură de istorie. să obținem cele mai de seamă rezultate.Vom face totul, nu vom precupeți nici un efort, acționind cu pasiune revoluționară, cu înaltă responsabilitate pentru a ne aduce o contribuție sporită la bunăstarea națiunii și fericirea patriei.

Controlul a avut loc.
Ce s-a schimbat efectiv?Perfecționarea continuă a stilului de muncă al consiliilor populare impune în mod necesar și îmbunătățirea permanentă a activității de control — formă principală de exercitare a actului conducerii. Activitatea de control nu poate fi apreciată nici în cazul consiliilor populare în mod concludent numai după frecvență sau alte aspecte ale desfășurării sale, ci in primul rînd după ceea ce s-a schimbat efectiv in bine, in urma sa. Tocmai pornind de la această cerință esențială a actului de control, subliniată în repetate rinduri în documentele de partid, s-a desfășurat și investigația de față in mai multe consilii populare din județul Caraș-Severin.

CE DETERMINA 
FRECVENȚA CONTROALELOR?Am adresat această primă întrebare cu scopul de a afla cjt de frecvente sint acțiunile de control ce se exercită la nivelul consiliilor populare din partea organelor județene cu atribuții în această privință.— Întrebarea nu este chiar atit de simplă pe cit s-ar părea, ne răspunde pentru inceput tovarășul Sever Mandriș, secretar al biroului executiv al Consiliului popular al orașului Caransebeș. Acțiunile de control pro- priu-zis, de verificare a unui sector sau altul de activitate al consiliului popular sau a organelor locale de specialitate subordonate acestuia sînt relativ puține. Ele se desfășoară in baza sarcinilor de serviciu ale inspectorilor sau șefilor de compartiment de la nivelul județului, mate- rializindu-se in dispoziții si programe de lucru concrete, de un real folos și ajutor pentru activitatea consiliului popular, a organului său executiv, a aparatului sau organului local de specialitate. La acestea trebuie adăugat controlul complex, care se realizează Ia cîțiva ani o dată și în cadrul căruia se analizează în mod distinct și aprofundat și activitatea consiliului popular. Există însă și alte forme — mult mai frecvente — care se desfășoară sub alte denumiri, dar care, în ultimă analiză, tot un caracter de control au. Așa, de pildă, sînt comandamentele pe probleme din domeniul investițiilor ce se desfășoară lunar la nivelul consiliu

lui popular orășenesc, sub coordonarea primului vicepreședinte al consiliului popular județean. Săptă- minal. cu excepția lunilor de iarnă, are loc comandamentul pe probleme din agricultură. Mai se cuvin adăugate controalele inopinate ale di-
Stilul de muncă 

al consiliilor populare 
din județul Caraș-Severin

verselor foruri șf organe județene, cu o frecventă destul de mare.— Adevărul este că sintem controlați zilnic, și nu de către un singur organ, apreciază tovarășul Petru Oprean. vicepreședinte al consiliului popular din comuna Obreja, unde poposim în continuarea investigației noastre pe tema controlului. Fără indoialâ. poate că toate au rostul și importanța lor. Dar dacă este să vorbim deschis, uneori rămîi cu impresia că „instituția" controlului este un fel de piramidă cu baza la nivelul județului unde sint numeroase organe și instituții cu atribuții de control asupra consiliilor populare din județ, care, prin forța împrejurărilor. la nivel local se exercită asupra acelorași oameni. Sint controale de Ia administrația locală, de la planifi

care, de la sistematizare, de la „sanepid". de la pompieri, de la achiziții și cite altele care in primul rind controlează — și uneori se rezumă la aceasta — activitatea consiliului popular, adică a aparatului său in domeniul respectiv. Controlul se intensifică pe timpul campaniilor, cind, permanent, zilnic, sint la noi activiști ai comitetului de partid sau consiliului popular județean care controlează atît modul în care muncesc lucrătorii ogoarelor, specialiștii, cit și felul în care ne îndeplinim noi. consiliul popular, atribuțiile in această privință. Am înțeles din întrebarea dumneavoastră că nu discutăm acum despre eficiența acestor controale, ci doar despre formele și frecvența lor. De aceea aș mai adăuga la acest capitol și instruirile. ședințele, diversele comandamente și analize care au loc la nivelul județului — nu vorbesc desigur de sesiuni, plenare și alte întruniri prevăzute in acte normative — care sînt și ele tot o formă de control.' Spre deosebire de controlul la fața locului, aceasta înseamnă și faptul că zile întregi diverși factori de conducere ai localității lipsesc de la posturile lor. Am enumerat toate acestea pentru a sublinia ce volum uriaș de timp se consumă de către activiștii locali stînd la dispoziția celor ce vin in control.Concluzia ce se degajă din asemenea răspunsuri e clară : controalele ce se fac la nivelul consiliilor populare sint numeroase, iar uneori chiar excesive. Sint ele toate necesare 7 Din răspunsurile primite redăm mai pe larg precizările făcute de tovarășul Octavian Murariu. vicepreședinte al consiliului popular județean, care ne-a însoțit și a participat la această investigație.
Ion MARIN
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Citeodată, pe micile și marile noastre ecrane pot fi văzute secvențe din jurnalele de actualități sau filmele documentare realizate cu decenii in urmă. Pelicule îngălbenite de vreme la propriu și la figurat. Secvențele acestea, „letopisețele", cum sugestiv sint denumite în limbajul cinematografic, au darul de a readuce în prezent imagini ale unor realități românești revolute. Documente de viață mult grăitoare prin adevărul lor nemijlocit, frust, emoționante prin caracterul lor evocator, prin sentimentul de „distanțare' ează. Ruinele lăsate război, tirnăcoapele și rămizile reconstrucției, cioabele și gropile „locurile plîngerii". Și, în acest sărăcăcios, dezolant peisaj economic și social, oamenii. Greu încercați, vlăguiți, dar îndîrjiți și hotăriți. cu privirile aprinse de scinteia încrederii, increderea începutului de drum nou, de nou destin. De toate acestea, fixate in memoria peliculei, cît timp ne desparte 7 Tinerilor de azi ele le par imagini din- tr-un alt veac. Dar cei ce au trăit realitățile de care acum ne despart nu cîteva decenii, ci o întreagă epocă istorică, le mai păstrează incă pe retină și. mai ales, în propria biografie. Drumul străbătut pînă astăzi se poate măsura sintetic.peste 120 de ori a producției industriale, de peste 36 de ori a venitului național.

ca să luăm numai acești doi relevanți indicatori. Sau prin miile de miliarde de lei ale avuției naționale acumulate. Sau prin milioanele de noi apartamente care au schimbat spectaculos înfățișarea localități-

tuturor cuceririlor. întemeierilor și înfăptuirilor care au scos țara din starea de înapoiere a trecutului pentru a o înălța la cotele dezvoltării moderne, multilaterale. întreaga nouă istorie a patriei fiind, sub conducerea partidului, istoria asumării succesive a unor tot mai mari și mai complexe răspunderi față de destinele și progresul națiunii. Răspunderi asuma-

pentru popor", ce stă la teme- democra-
Postulind principiul fundamental „socialismul se construiește cu poporul, principiulia sistemului ției muncitorești-revoluțio- nare. secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, a intuit cu clarviziune că aplicarea sa în viață va deză- găzui energiile creatoare ale națiunii, va face ca

Responsabi lit at ea
în ecuația dezvoltării

nii și autofinanțării determină o creștere a răspunderii atit in abordarea șicuprinderea problemelor tot mai complexe ale dezvoltării, cît și, mai ales, in angajarea fermă la rezolvarea acestor probleme, la înlăturarea tuturor obstacolelor și neajunsurilor. Avînd deschis un orizont

pe care ni-1 crede că- co- și

de atuncimatematic, statistic. Prin creșterea de

lor patriei. Același drum se poate și se cere evaluat și cu alte unități de măsură, aparent mai puțin vizibile dar nu mai puțin relevante prin substanța lor. noile coordonate ale modului de a munci și trăi in spiritul principiilor si valorilor orinduirii socialiste. Dintre toate, una se impune cu precădere, regăsindu-se permanent în cutezanța și încrederea ce au însoțit generația socialismului de-a lungul acestui greu, eroic, neasemuit drum : conștiința răspunderii.Răspundere transmisă ca o ștafetă și amplificată de la un an la altul, de la o etapă la aita. Răspunderea de a porni pe drumul revoluției socialiste. Răspunderea de a prelua conducerea economică. Răspunderea de a transforma revoluționar agricultura. Și. de la începuturi pînă astăzi, răspunderea tuturor actelor revoluționare, a

te de comuniști și îmbrățișate, în consonanță de gind și faptă, de întregul popor. Aflată la temelia tuturor proceselor revoluționare din tot acest răstimp, asumarea răspunderii, ea însăși, ’constituie un proces revoluționar de mare profunzime în spațiul conștiinței sociale. De la optica interesului personal la orizontul intereselor generale. De la „al meu" la „al nostru". De la ,.nu se poate" la „stă în puterea noastră !“. De la mentalitatea de simplu salariat la conștiința de proprietar, producător și beneficiar al avuției naționale. Mutații esențiale, spectaculoase, cu deosebire în epoca inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, care nu numai că a deschis cîmp vast de acțiune conștiinței răspunderii, dar a făcut din ea o principală forță de progres, un virf de lance al dezvoltării.

responsabilitatea să pătrundă in toate celulele organismului social, activin- du-le și revigorîndu-le. Ceea ce s-a și întimplat, ceea ce se și întimplă. Răspunzător astăzi de bunul mers al întreprinderii este nu numai directorul, răspunzător este și consiliul oamenilor muncii, răspunzătoare este și adunarea generală. Responsabilitatea iși extrage astfel sevele dintr-o multitudine de competențe și energii. Trecerea la răspunderii cadrul unui de atribuții— a condus la adîncirea democrației, la amplificarea calitativă a participării la actul de decizie și înfăptuire. la exercitarea reală, eficientă a statutului de proprietar, producător și beneficiar. Aplicarea consecventă a principiilor autoconducerii. autogestiu-

nemărginit de manifestare și inițiativă, răspunderea comunistă acționează nu de undeva „de sus", prin dispoziții administrative, ci din interiorul societății. în mijlocul făuritorilor de bunuri materiale și spirituale, fiind etalonul călăuzitor al muncii și vieții întregului popor.în lumina acestor realități, a experienței istorice de edificare a noii societăți, referindu-se la corelația necesară dintre creșterea rolului conducător al partidului și creșterea responsabilității membrilor săi, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a ținut să sublinieze din nou. recent, un principiu cardinal : „Partidul nu se poate sustrage si nu poate să stea ca observator in realizarea programelor de dezvoltare economico-socială. Avem răspunderea in fata poporului, a viitorului națiunii noastre să facem totul ca fiecare organizațiedemocratizarea— firește in sistem riguros și competențe de partid, fiecare activist.fiecare membru al partidului să-și îndeplinească misiunea de onoare, de cinste, dar si de mare răspundere de a face totul pentru socialism, pentru comunism, pentru bunăstarea ponorului, pentru independenta tării !“
Victor VANTU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Tezele din aprilie și Expunerea din noiembrie 1988 ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cuprind un inestimabil tezaur de idei și orientări de o excepțională valoare teoretică și practică, fundamentînd direcțiile principale pentru perfecționarea conducerii politice și activității organizatorice în vederea îndeplinirii exemplare a hotăririlor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru creșterea capacității organelor și organizațiilor de partid de a mobiliza oamenii muncii la realizarea sarcinilor economico- sociale. Ele vizează îmbunătățirea permanentă a formelor organizatorice. a metodelor si stilului de muncă, dezvoltarea democrației interne de partid, creșterea răspunderii cadrelor, a comuniștilor, dezvoltarea criticii și autocriticii. intărirea disciplinei, buna desfășurare a controlului de partid, practic a tuturor laturilor activității de partid.în acest spirit, cit șl în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru în municipiul nostru, biroul Comitetului Municipal de partid Si- ghetu Marmației și-a fixat drept coordonate asigurarea caracterului unitar al conducerii activității economico-sociale în profil teritorial, creșterea răspunderii organizațiilor de partid, a comuniștilor, a cadrelor pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan, unirea eforturilor colectivelor de oameni ai muncii la înfăptuirea exemplară a sarcinilor.Activitatea politico-organizatorică a comitetului municipal de partid, a organelor și organizațiilor de partid s-a materializat in rezultate bune în îndeplinirea sarcinilor de plan. în 1988, producția fizică a fost realizată la toate sortimentele, angajamentul luat in întrecerea socialistă fiind depășit : productivitatea muncii a fost, de asemenea, depășită cu 2 872 lei pe persoană, iar cheltuielile de producție au fost reduse. Și in primele două luni ale acestui an am obținut rezultate bune in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan.Toate acestea se datoresc cunoașterii temeinice a situației de la locurile de producție, din fiecare unitate, a problematicii cu care se confruntă organele și organizațiile de partid, folosirii judicioase a forțelor de care dispunem, a cadrelor din activul de partid, prin repartizarea lor pe o perioadă mai îndelungată pentru îndrumare și control Cu ajutorul unui de comuniști, cadre tate, am realizatcrete și exigente la fața locului, ceea ce a permis organelor și organizațiilor de partid de la combinatul pentru prelucrarea lemnului, întreprinderea „Unitatea", fabrica de confecții, uzina „Maramureșeană" să găsească resurse, forme și metode de realizare a sarcinilor. de finalizare a obiectivelor din plan, a programelor de organizare și modernizare. Realizarea in in

treprinderile din municipiu a 85 de măsuri importante, cuprinse in aceste programe în anul 1988, vizind fluxurile tehnologice și de fabricație, îmbunătățirea pregătirii tehnice a fabricației, înnoirea produselor șl a tehnologiilor, utilizarea mai eficientă a mijloacelor materiale și umane, perfecționarea controlului tehnic de calitate, a pregătirii profesionale a forței de muncă s-au concretizat intr-un spor al producției-marfă de 80,5 milioane lei. contribuind la îndeplinirea eficientă, calitativă și la timp a planului.Munca susținută desfășurată de unele colective constituite cu participarea tovarășilor din activul de partid, precum și a comisiilor și a consiliilor pe probleme a contribuit la buna concepere și organizare a activității, întărirea preocupării pentru creșterea numerică și calitativă a organizațiilor de partid, îmbogățirea conținutului educativ al adunărilor generale și a invățămîntului politico-ideologic. al întregii activități politico-organizatorice in sprijinul realizării sarcinilor economico- sociale.O deosebită atenție am acordat Int

modele noi. Tot aici, pornindu-se de la anumite neajunsuri, la inițiativa comitetului de partid s-a acționat pentru extinderea recuperării materialelor refolosibile rezultate din sectoarele de croit și, ca urmare, coeficientul de utilizare a materiei prime a crescut la 80,33 la sută.Folosind activul de partid In analiza exigentă a activității, am pus accentul pe munca de perspectivă, prevenind perpetuarea unor lipsuri, îndreptind atenția organelor și organizațiilor de partid către găsirea unor modalități de Întrajutorare intre unități. De pildă, datorită unor serioase deficiențe in organizarea mun. cii, se manifestau rărriineri in urmă in realizarea obiectivelor de investiții industriale la „Maramureșeană" și cooperativa „Sigheteana". Intervenția secretariatului, nrin consiliul de control muncitoresc, repartizarea pe o- biective a unor tovarăși din aparat și activ, realizarea unei mai strinse cooperări intre constructori și beneficiari au asigurat remedierea lipsurilor și darea în funcțiune la termen a obiectivelor. Aceste exemple demonstrează importanța implicării active. directe a cadrelor de partid, fără
Implicare directă

în îndeplinirea sarcinilor
economico-sociale

in unități, număr mare de speciali- analize con-

bunătățirii muncii în unitățile unde se semnalau greutăți, anumite rămi- neri in urmă. Astfel, un colectiv a îndrumat și sprijinit o perioadă mai îndelungată activitatea organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, de la combinatul pentru prelucrarea lemnului, ajutind noua conducere, cadrele din comitetul de partid, secretarii nou aleși în buna organizare a muncii, in orientarea ei către problemele de bază ale activității economico-sociale. Toate tea au dus la îndeplinirea și șirea planului de către acest combinat. în mod asemănător,treprinderea „Unitatea" — pe baza unui studiu atent al cererii pieței externe și al posibilităților de ofertă — s-a inițiat, prin organizațiile de partid, o largă acțiune de creare a unor contexturi noi. cu fire voluminoase in amestec, în scopul reducerii greutății tricotajelor, realizării unei .ganțe mai largi p<^; mașini de finețe mare, creindu-se/'toțddată, 1000 de>.» ■ 4 .*

a celor controlați sarcinilor ce leimportant ea toate

aces- depă- mare la in-

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII

tutelarea măruntă și fără preluarea revin.Este deosebit decadrele de partid și de stat învestite cu anumite atribuții să și le ducă la îndeplinire, să fie puse in situația de a răspunde pentru greșelile comise sau pentru nerespectarea legii. Toate acestea, desigur, cu scopul asigurării îndeplinirii hotăririlor și legilor, a măsurilor și programelor. Un caz edificator este cel de la întreprinderea de transporturi auto. Pe baza sesizării de către unii membri de partid a unor nereguli, s-a reprogramat controlul complex al secretariatului comitetului municipal de partid, cu care prilej s-au constatat încălcări ale legalității socialiste, defecțiuni grave in stilul și metodele muncii de conducere. în organizarea activității. Deoarece aceste stări de lucruri se perpetuau “in. mod nepermis, au fost a- doptate măsuri de schimbare a con
...Și satul devine un „magnet ti

pentru, cei vrednici

pro- lâ de ce era

sporită produsele horticole obținute in. fermele proprii și orescind producția globală a unității cu 6 milioane lei pe an. Au urmat. în timp, atelierele de confecționare a măturilor din sorg, de preparare a băuturilor răcoritoare, de țesut covoare oltenești — cu motive de la Osica,'mult apreciate și căutate.De curind a fost pusă in funcțiune o distilerie, dar nu de țuică, ci... de fracțiuni volatile din plante aromatice. Pornindu-se de la o experiență pusă la punct la Cezieni, in planul de cultură au fost prinse cu mărar 20 ha, însumate din citeva clinuri de teren arabil cu culturi anterior afectate. Prin distilarea mărarului de pe acestea, se obțin uleiuri și arome destinate industriei alimentare și farmaceutice, valorificate prin „Plafar" Caracal, in valoare de aproape un milion lei. Un alt milion se obține anual prin valorificarea florilor
Localitățile patriei 

pe coordonatele 

civilizației socialiste

oamenii nu incep să se plecați. Și

Comuna Dobrun, județul Olt. Aici natura nu a fost prea generoasă, dar nici vitregă. Dacă solul nu e cernoziom, ca în sudul județului, nu e nici podzol, tip smolniță, ca înspre nord.— Satele de pe teritoriul comunei erau, pină nu de mult, așezări ca oricare altele, ne spunea loan Tircă, primarul localității. La noi pămintul era mai degrabă sărac, zgircit. La griu, orz, porumb se adunau două- trei mii kilograme la hectar ; ducții mici se obțineau și floarea-soarelui. și la sfecla zahăr. Cit despre zootehnie, să mai vorbim I Pămintul nucultivat intensiv, nici măcar extensiv peste tot. Cu 'toate acestea, am început, treptat, să ne confruntăm cu lipsa forței de muncă. Mai bine zis cu un fenomen de scădere a participării acesteia, intrucit brațele de muncă active au fost aceleași mult timp. Pină cind, de prin anii 1974— 1975, au inceput intr-adevăr să se micșoreze. Se spunea, așa și era, că industria de la Slatina, de la Caracal, ca și din alte locuri, reprezintă un magnet prea puternic pentru cei de la sate și-i va atrage pe toți, in primul rind pe tineri Dar ziceam in sinea noastră că nu poate fi așa, că există, trebuie să existe și din aceia care nu se pot rupe de pămint, de satul natal, de munca din agricultură. înfre cei atrași de industrie și cei cu rădăcini de neclintit trebuie să existe un anum’t echilibru și noi sintem aceia care ni-1 menținem. Nu să privim și să ne plingem, ci să acționăm. aceasta-i calea. Și am făcut-o, iar de cițiva ani încoace cu’egem roadele. Nu numai că mai pleacă din sat, ci reîntoarcă și din1 cei vîrstnici, și tineri.— înțelegem că prin „a acționa" vă referiți la condițiile de muncă și viață, la factorul economic, la cel social.— întocmai, ne-a răspuns Gheor- ghe Gognașe. președintele Cooperativei Asriro’e de Producție Osica de Jos, satul de reședință al comunei Dobrun. Vedeț’. ne-am pus întrebarea de ce la Stoicănești. Cezieni și in alte locuri nu se întimplă așa. Am mers și pe acolo, prin acele localități, am tras cu coada ochiu'ui, cum se saune, iar cu timpul am be- neficiat de un cadru organizat, de cunoaștere și însușire a experienței înaintate. învățind din toate acestea, nu am stat cu miinile in sin.— Și cum ați început ?— Aș spune „cu începutul". Pro- movînd cu hotărire, cu îndrăzneală noul. Am înțeles că nu este suficient să sporim neîncetat potențialul productiv al pămîntului. ci că trebuie să folosim tot mai eficient baza teh- nico-materială din dotare, să punem in valoare energia, forța creatoare a oamenilor, a comuniștilor, a tuturor lucrătorilor ogoarelor, să folosim tot mai bine resursele locale, prin dezvoltarea industriei mici.Nu cu mulți ani in urmă a fost înființată o linie de preparare a conservelor din legume și fructe, in colaborare cu întreprinderea de Prelucrare și Industrializare a Legumelor sl Fructelor Caracal. Aceasta s-a dezvoltat treptat, devenind o secție puternică, cu pondere in industria mică locală. în care sint produse anual peste 800 tone conserve, valo- rifldndu-se superior și cu eficientă

crescute sub acoperișul de sticlă de pe cei 2 000 mp seră, nu de mult înființată. Au fost dezvoltate diverse prestări de servicii către populație : zidărie, zugrăveli, timplărie, tinichigerie, sudură, cărăușie ș.a.Concomitent a fost intensificată activitatea celorlalte sectoare, cu deosebire după anii ’82, ’83, cind au fost extinse la nivelul județului, in mod organizat, tehnologiile moderne de cultivare a pămîntului — în vederea înfăptuirii cerințelor și o- biectivelor noii revoluții agrare. Au fost extinse practicile de amenda- mentare și scarificare, de afinare a- dincă, asolamentele pe sole mici, loturile demonstrative și solele cu producții de virf. tehnologii moderne și de înaltă eficiență, care au condus la producții sporite la hectar. De notat este insă că. legat de aceste tehnologii noi. au apărut și meserii noi — zeci de săteni calificîndu-se ca mecanici, lăcătuși, electromecanici, udători.Și zootehnia a înregistrat progrese. Cine vizitează in prezent acest sector al unității, avînd in memorie și imaginea din trecut, nu insă cu mulți ani în urmă, realizează instantaneu progresele făcute in creșterea bazei tehnico-materiale, modernizarea și raționalizarea, buna gospodărire in general, dar si in ce privește diversificarea. Pe lingă creșterea taurinelor, ovinelor și porcinelor, se practică creșterea iepurilor, apicultura. sericicultura, piscicultura, ce rotunjesc substanțial veniturile cooperatorilor.Producția globală se ridică la 30 milioane lei. unitatea se autofinan- țează de cind cu începuturile industriei mici — de fapt cu valorificarea superioară a resurselor locale, de proveniență agricolă —, iar beneficiul a crescut an de an, in 1988 fiind, in condiții climaterice nu dintre cele mai bune, de 3 milioane lei.

Ce înseamnă toate acestea 7 Nu totul cu privire la posibilitățile de dezvoltare economică a cooperativei agricole, unde există, așa cum s-a precizat, încă multe rezerve ce urmează să fie puse pe deplin in valoare. Dar înseamnă mult pentru localitate. pentru oamenii ei, pentru recuperarea, menținerea și dinamizarea acelor resorturi intime care propulsează localitatea pe noi căi de progres și civilizație.De prin ’83—’84 nu se mai înregistrează diminuarea forței de muncă prin plecarea la oraș spre industria mare. Proaspeții absolvenți de licee rămin să lucreze cu plăcere in sat, în cooperativa agricolă, iar alții mai „vechi" se întorc la „chemarea pă- mintului".. Și printre se înregistrează cazuri vechea matrice.La sera de flori am cu Gabriela Tudoran. și Stela Dincă. Toate satul Roșieni. la vreo trei km de C.A.P., respectiv de seră, și au fost colege la liceul agroindustrial Slatina, promoția 1987, de cind lucrează ca horticultoare la Osica de Jos. Și mai au ceva comun cele trei tinere. Hotărirea de a nu părăsi comună. „Avem un loc de muncă bun. și apoi parcă la oraș e altfel?, că mă uit la tata, s-a săturat de navetă și vrea să revină in comună ca zidar", se des- tăinuie Gabriela. Iar Stela completează : „La fel și fratele meu. Dumitru, muncitor la Corabia, va veni electromecanic la sistemul de irigații din comună ; de-abia așteaptă să se dea in funcțiune". Alt tinăr. Marian Stoica, a absolvit același liceu, iar după stagiul militar, din ’84. lucrează in cooperativa agricolă, unde este acum tehnician cu irigațiile.— Noi avem grijă de tineri — preciza Cezar Gubendreanu, secretar adjunct al comitetului comunal de partid. Dintre cei 120 de cooperatori care lucrează in mica industrie, mulți sint tineri cu treapta I sau a Il-a de liceu. Dar cu liceul sint și in zootehnie, ca Nicolae Brăduț, Ro- dica Turor, Emilia Dincă. întrebați-i, ei nu se consideră îngrijitori, ci crescători de animale. Altă concepție, nu ? Desigur, le-am asigurat condiții civilizate de muncă. îi pregătim, ii promovăm. Ce, ca șef de echipă, chiar mai bun un dustrial ? Cu autoritate și mențină. Avem meserii ca la oraș, iar altele chiar mai frumoase. Dacă se lucrează bine cu omul, acesta nu. se depărtează de locul unde a văzut lumina zilei.La Osica de Jos. la Bobu. Ulmat, Roșieni, Dobrun, casele sint frumoase, aproape toate reconstruite in ultimul timp, gospodăriile sînt arătoase, cu multe acareturi, iar oamenii harnici. Blocuri de locuințe pentru specialiști, brutărie, unități nresta- toare de servicii ale cooperației, pe lîneă cele ale cooperativei agricole, grădinițe cu orar prelungit, școli, dispensar cu casă de nașteri, trei centre de cultură și creație „Cîn- tarea României"... Și mai cu seamă cooperativa agricolă, care dă un nou suflu muncii. O nouă muncă și o nouă viață, intr-un cadru strămoșesc și totuși nou, mereu nou.
Mihai GRIGOROȘCUȚA corespondentul „Scînteii"

mai vîrstnici de revenire instat de vorbă Paula Șerban trei sint din

la cultura mare, nu e tinăr cu liceul agroin- o condiție, să-i creăm să avem grijă să și-o

ducerii autobazei în vederea asigurării ordinii și disciplinei.în această ordine de idei, trebuie să recunoaștem că nu toate acțiunile de control și îndrumare au fost suficient de exigente, unele măsuri stabilite de secretariatul comitetului municipal de partid nefiind de natură să schimbe radical situația. Astfel, la complexul C.F.R., întreprinderea mecanică și altele ne-am propus să revedem unele măsuri, deoarece in aceste unități activitatea, în general, și nivelul răspunderii personale, în special, nu se ridică la înălțimea exigențelor actuale, a sarcinilor ce stau in fața colectivelor de oameni ai muncii. în aceste unități, spiritul de conlucrare nu se manifestă la toate nivelurile, inițiativa comuniștilor nu e folosită din plin, unele cadre de conducere dovedesc incapacitate organizatorică, se împacă cu neajunsurile, cu justificările, se manifestă insuficientă combativitate, un slab spirit critic și autocritic.Ne preocupăm ca activitatea ideologică și politico-educativă să contribuie mai substanțial la transformarea modului de a gîndi și a munci al oamenilor, la ridicarea nivelului de cunoaștere, de instruire și educare. . desfășoară un vast de instruire și pregătire de creștere a carac-în prezent se program metodică a cadrelor, eficienței muncii educative, a terului său mobilizator.în acest al patrulea an din Iul cincinal, cind sărbătorim aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și în care va avea loc Congresul al XIV-lea al partidului, măsurile ce le-am hotărit la recenta plenară a comitetului municipal de partid, in lumina orientărilor- tovarășului Nicolae Ceaușescu, vor determina perfecționarea continuă a întregii activități a organizației municipale de partid, a stilului și metodelor de muncă, pentru asigurarea unei temeinice organizări a muncii, îmbunătățirea legăturii cu toți membrii de partid, stimularea inițiativei lor, asigurarea conducerii politice a întregii activități, creșterea aportului fiecărei organizații de partid, de‘ masă și obștești, al fiecărui om al muncii la realizarea in mod exemplar a sarcinilor economico-sociale.
Aurelia TECUȘANU prim-secretar al Comitetului municipal de partid Sighetu Marmației

actua- a 45-a

ALEXANDRIA : Acțiuni 
edilitar-gospodărești în municipiul Alexandria se desfășoară numeroase acțiuni edilitar- gospodărești menite să asigure a- cestei frumoase așezări din Cimpia Burnasului o haină nouă, tinerească. Pe șantierele de locuințe se depun eforturi pentru efectuarea tuturor lucrărilor in termenele stabilite. în blocurile M 4. M 8 și L 29 din zona Dunării, constructorii acționează la finisajele interioare pentru a fi date în folosință pină la sfârșitul acestei luni încă 74 apartamente. Tot aici, unde au fost puse la dispoziția oamenilor muncii noi blocuri, numeroși locatari participă la amenajarea de alei și căi de acces, a zonelor verzi și a locurilor de joacă pentru copii, la plantarea de arbori și arbuști. De altfel, in toate cartierele municipiului, cetățenii. cu edilii și deputății iau parte la lucrările de gospodărire ș: înfrumusețare specifice primăverii. Parcurile Central și 1 Mai, zona gării. Bulevardul Libertății. strada București, intrările în municipiu reprezintă tot atitea puncte fierbinți ale activității edilitar-gospodăreșt’ din această perioadă. Se continuă pregătirea terenului si plantarea de flori, trandafiri, gard viu și pomi ornamentali. După cum ne-a informat tovarășul Constantin Constantin. prim-vicepresedinte al consiliului popular municipal. în perioada următoare se vor efectua lucrări de modernizare a străzilor Viitorului. Proletari. Tudor Vladi- mirescu. Agricultori si 13 Decembrie. a bazelor de agrement Vedea și Islaz, a ștrandului din zona stadionului. Așadar, cetățenii municipiului Alexandria, de virste și profesii diferite, au intimpinat primăvara gospodărește, cu dragoste și grijă pentru localitatea în care trăiesc și muncesc. (Stan Ștefan).

• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
• Din Iași, corespondentul nostru voluntar Ion Birsan ne scrie despre preocupările organelor locale pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei de apă a municipiului. în prezent se desfășoară lucrări pentru Îmbunătățirea aducți- uniii apei din sursa Prut, prin montarea unei electropompe de mare capacitate, lucrări coordonate direct de grupul întreprinderilor de gospodărie comunală și locativă. De asemenea, pentru mărirea capacității de tratare a apei cu 300 litri pe secundă se modernizează și se dotează cu noi pompe stația „Ion Creangă" și complexul de a- ducțiune și tratare „Sorogari" montindu-se, totodată, pe o distanță de 4,6 km conducte pentru refulare. Pentru o mai bună aprovizionare cu apă, in orașul Iași se mai află in construcție o nouă stație de pompare in zona Nicolina, care va asigura presiunea și debitele necesare in cartierul de locuințe Nicolina, la combinatul de utilaj greu și în ansamblul noilor blocuri din Lunca-Cetă- ții. După finalizarea acestor lucrări, de mare valoare, rețeaua de apă a municipiului va depăși 500 de kilometri.• „Intensă activitate de propagandă" — așa se intitulează scrisoarea primită de curind de la corespondentul nostru voluntar Pom-

Fiiliu Comșa, lăcătuș subteran la ntreprinderea Minieră Vulcan. Organele și organizațiile de partid din orașul Vulcan, frumoasa localitate din bazinul carbonifer al Văii Jiului — scrie corespondentul — se ocupă cu consecvență de perfecționarea activității de propagandă, avind mereu in vedere cerința formulată de secretarul general al partidului ca toate formele activității ideologice și politico-educative să fie strîns legate de viață, de practica productivă, să aibă un rol puternic în angajarea responsabilă a tuturor colectivelor de oameni ai muncii în înfăptuirea sarcinilor de plan, a tuturor obiectivelor dezvoltării economico-sociale. Numai in învățământul de partid sint organizate în aoest an 165 de cursuri, cuprinzi nd peste 5 200 de partici- panți. Bine se desfășoară și cursurile la nivelul orașului și din marile Întreprinderi, pentru cadrele de conducere și aparatul organelor locale de partid și de stat, precum și cele 14 cursuri de studiere a Statutului P.C.R., organizate pentru membrii de partid primițiReușita acestora se datorează instruirii temeinice a propagandiștilor, sprijinului activ acordat deîn rîndul tineri, recent comuniștilor.

punctele de informare prlntr-un bogat material documentar și ilustrativ.• De mai mult timp caut prin magazinele de specialitate să cumpăr unele articole și piese de schimb pentru autoturismul „Dacia" 1 300—1 310 și nu găsesc — ne scrie cititorul nostru Ion Georgescu din Intrarea Armașului nr. 5 A, sectorul 1. Este vorba, după cum afirmă el, de cauciucuri, rezervoare benzină, bară protecție față, capac delco, cărbuni pentru dema- ror etc. Din această cauză și-au făcut, loc unele ciudățenii, menționează delco, lei, a întreg mai puțin decît 646 de lei, ceea ce nu este nici în avantajul cumpărătorului, nici al societății, pentru că se consumă mai multe materiale. A venit primăvara, afirmă autorul scrisorii, deplasările cu mașina se înmulțesc și, în consecință, nevoia unor piese de schimb este tot mai acută. După părerea mea, organelor I.D.M.S. le revine obligația de a se ocupa într-o mai mare măsură de asigurarea lor.• Cel ce vizitează cabinetele medicale și bazele de tratament din cadrul Casei de odihnă și tratament a sindicatelor din Amara, județul Ialomița, nu poate să nu remarce ordinea și curățenia care există pretutindeni, grija deosebită pe care o manifestă personalul medical față de pacienții sosiți aici din toate colțurile patriei noastre — ne informează corespondentul voluntar Ionel Profopopescu din București. în acest complex sanatoria! funcționează 7 cabinete medicale de specialitate, deservite de inimoși și destoinici medici și cadre sanitare medii. Despre volumul de muncă depus de medicii de aici și despre calitatea asistenței medicale vorbește faptul că, in comparație cu anul trecut, acum, în 1989. a crescut numărul persoanelor recuperate și însănătoșite prin tratamentele aplicate. Mai trebuie relevat și faptul că atât anul trecut, cit și in acest an se manifestă o grijă deosebită față de aplicarea a tot mai multe proceduri terapeutice, cum sint: băi minerale la cadă cu apă din lac ; împachetări cu nămol ; băi de nămol ; băi reci și ungeri cu nămol la plajă ; hidro- terapie, electroterapie și termotera- pie ; tratamente ginecologice și tratamente ale afecțiunilor respiratorii, masaj etc.• O scrisoare, purtînd nu mal puțin de 8 ștampile și tot atitea

el. Astfel, negăsind capac care costă in jur de 50 de trebuit să cumpăr un aelco care costă nici mai mult nici

semnături ale asociațiilor de locatari din blocurile situate in ansamblul din strada Lotrioara, sectorul 3, ne aduce la cunoștință un caz pentru soluționarea căruia întreprinderea Canal-Apă București trebuie să intervină cu promptitudine.„De peste două săptămîni — menționează semnatarii scrisorii — datorită deteriorării și infundării unei porțiuni a canalului stradal, apele reziduale sint refulate in subsolurile blocurilor racordate la această conductă de canalizare (in total 12 blocuri în care trăiesc peste 3 000 de locatari). Aceste ape reziduale au atins înălțimi de peste 1,5 m in subsolurile fiecărui bloc, și de aici o seamă de consecințe pentru sănătatea locatarilor. Deși am solicitat in timp util și în repetate rinduri conducerii I.C.A.B. să ia măsurile necesare, aceasta dă dovadă de o inadmisibilă pasivitate".în încheierea scrisorii, redacția este rugată să intervină pentru înlăturarea acestei situații cu care se confruntă locatarii blocurilor amintite. Ceea ce am și făcut prin publicarea acestor rinduri, urmind ca I.C.A.B., conducerea sa să ne răspundă în legătură cu măsurile luate nu numai pentru înlăturarea deficiențelor semnalate, dar și împotriva acelora ce se fac vino- vați de neîndeplinirea în mod operativ a obligațiilor ce le revin, in special după ce au fost sesizați.• Profitind din plin de primăvara timpurie, cooperatorii din Vi- tomirești, județul Olt, au efectuat o serie de lucrări in plantațiile de pomi și vil (tăiatul, văruitul și săpatul în livezi ; tăiatul, capcitul, revizuirea sistemului de susținere și legatul viței de vie) pe întreaga suprafață de 536 hectare — ne scrie corespondentul voluntar Ni- colae F. Barbu. în scrisoare se arată, totodată, că ei au însămințat 87 hectare cu plante furajere, in special cu lucemă, și au pregătit suprafețele destinate culturii porumbului. în acest an, cooperativa agricolă de producție din localitate va cultiva o suprafață de peste 700 hectare cu porumb, de pe care și-au propus să obțină, prin aplicarea unor tehnologii moderne, o recoltă de 9 400 kg porumb boabe la hectar. Concomitent, in gospodăriile cetățenilor și în ioturile liceului agricol din comună se acționează „zi lumină", în sere și solarii, la plantarea tomatelor timpurii, ardeioaselor și altor soiuri de legume și zarzavaturi, in timp ce varza, ceapa, usturoiul, cartoful, salata ș.a. sînt semănate sau plantate direct în cîmp.
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT• O amplă scrisoare sosită la redacția ziarului semnala faptul că la întreprinderea de Construcții Navale Constanța se comit abuzuri in legătură cu stimularea materială a autorilor invențiilor și inovațiilor înregistrate și aplicate.Comitetul municipal Constanța al P.C.R., căruia redacția i-a trimis scrisoarea spre competentă soluționare, a constituit un colectiv, condus de un secretar al comitetului municipal, oare, pe baza examinării documentelor existente și a consultării unui mare număr de oameni ai muncii, a verificat fiecare afirmație din scrisoare, rezultînd netemeinicia sesizării. Că lucrurila stau astfel rezultă din constatările făcute.într-adevăr, ca urmare a dezvoltării puternice din ultimii ani a activității de invenții și inovații, a fost alocat respectivei întreprinderi, pentru anul 1987, un fond de premiere în valoare de 3,9 milioane lei, din care pentru Șantierul Naval Constanța 2,4 milioane lei, iar restul pentru Fabrica de Construcții și Reparații Nave „2 Mai", Mangalia. Dar, in conformitate cu prevederile Decretului nr. 117/1988, din fondul de 2,4 milioane lei 60 la sută a fost repartizat pentru autorii invențiilor și inovațiilor, iar 40 la sută pentru personalul muncitor care a contribuit la aplicarea în producție a acestora.Stabilirea sumelor cuvenite individual s-a făcut prin respectarea normelor metodologice elaborate de Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor șl Ministerul Muncii, în sensul că determinarea acestora a avut la bază eficienta post-calculată. deci economiile . , . _efectiv obținute prin aplicarea în producție a inven- ' sește mult timp pentru întocmirea de hirtii, in detri- țiilor și inovațiilor, precum și cota de participare prevăzută nominal în brevetele și certificatele de autori. Persoanele nominalizate în sesizare au beneficiat, este adevărat, de fondul maxim, intrucit sînt autorii celor mai multe și eficiente invenții și inovații. De asemenea, listele nominale privind sumele repartizate pe autorii invențiilor și inovațiilor și personalul muncitor care a contribuit la aplicarea lor in producție au fost afișate in secțiile de producție, conform normelor legale.Ținînd seama de faptul că și în 1988 activitatea de invenții și Inovații a cunoscut o dezvoltare continuă, iar stimularea morală și materială prevăzută de lege are un rol însemnat, s-a stabilit cu comitetul de

Unități turistice in județul Neamț

Străbătut de apele Bistriței, Șiretului și Moldovei, străjuit de masivul Ceahlău, județul Neamț este vizitat de tot mai mulți turiști din țară și oaspeți de peste hotare. Piatra Neamț, reședința județului, dispune de valoroase monumente istorice și de artă, care se armonizează cu moderne’" construcții din anii socialismului. Turișt ' pot vizita Complexul monumental ce datează de pe vremea lui Ștefan cel Mare, Muzeul județean cu o bogată colecție de ceramică neolitică pictată. Muzeul de științe naturale. bogat in expo-

nate de mineralogie, botanică, geologie din ținutul Neamțului, Muzeul memorial „Ca- listrat Hogaș", vestigiile cetății dacice de Bitca Doamnei. Neamț, de Pia- bucură interes
la Orașul Tirgu situat la 45 km tra Neamț, se de un mare turistic datorită Cetății Neamț, Muzeului m-, - mortal ..Ion Creangă" și Casei ..VeronicaHanul „Casa Arcașu lui", situat lingi .Ce-.?, tea Neamțului 15 C). iși ioaspeții in tot anului (hanul de camere cu re centrală si restaurant cu

memdriale Micle“.(D N primește : timpul dispune i incălzi- . de un terasă).

De aici se excursii în împrejurimi pentru vizitarea unor obiective de mare interes : Agapia. Vă- ratec si Neamț. Casa memorială „Ion Creangă" de la ITumu'ești. barajul de la Bicaz. O altă unitate turistică deschisă in tot timpul anului este Hanul Agapia. situat la 16 km de Tirgu Neamț si la 30 km de Piatra Neamț. Hanul are camere confortabile cu 80 de locuri si restaurant de categoria I. Tot in iudetul se pot vizita memoriale „Al. tă“ si „Nicolae rescu".
Neamț casele Vlahu- Grigo-

partid, comitetul sindicatului și consiliul oamenilor muncii să se manifeste cea mai mare atenție in respectarea normelor stabilite, să fie atrași in această acțiune cit mai mulți oameni ai muncii și să se urmărească sistematic aplicarea in producție a soluțiilor tehnico-științifice și economice propuse venții și inovații. prin în-• Scrisoarea cititorului nostru Stanciu N. comuna Stolnici, județul Argeș, este cit se clară : a cumpărat în luna decembrie anul trecut un costum de haine talia 50/1 de la magazinul „Trivale" din Pitești, fabricat de cooperativa meșteșugărească „Avintul" Roznov, județul Neamț. La magazin a probat numai haina care-i venea foarte bine. Acasă a constatat că pantalonii nu-1 cuprindeau. Cind s-a uitat bine, ceea ce trebuia să facă și la magazin, a văzut că aceștia au măsura nr. 46/11. A scris la unitatea producătoare și nu a primit nici un răspuns. Ne-a scris și nouă, rugindu-ne să intervenim pentru a i se schimba pantalonii. Zilele trecute a sosit la redacție răspunsul cooperativei meșteșugărești „Avintul" Roznov, semnat de președintele acesteia. Vasile Laiu. Răspunsul este însoțit de incă trei hirtii. Un referat de cercetare, semnat de ing. A. Crețu. șeful compartimentului C.T.C., o copie a răspunsului destinat autorului scrisorii și o altă copie de pe o adresă trimisă I.C.R.T.I. Pitești. Toate au același conținut : „Nu ne insușim reclamația", invocind diverse pretexte.După cum se vede, la această cooperativă se iro-

loan din poate de

mentul soluționării concrete a unei sesizări. Mai mult, se invocă chiar și principii care ar fi valabile însă numai pentru alții. Astfel, in adresa către I.C.R.T.I. Pitești se afirmă categoric că „în cazul prezentării potentului la dv., să analizați cu simț de răspundere pretenția acestuia".în ce ne privește, socotim că omul nu poate fi păgubit. El trebuie să aibă, in schimbul banilor plătiți, un costum pe măsură. Ca atare, cooperativa „Avintul" Roznov și I.C.R.T.I. Pitești au obligația ca împreună să soluționeze cazul semnalat. Cu cit mai repede, cu atit mai bine. Așteptăm în acest sens un răspuns concret, la obiect.Rubrică realizată de Neculai ROȘCA

Cu participarea tuturorcetățenilorîn această frumoasă așezare de pe malul lacului de acumulare creat de barajul de la Dridu, prin alocarea unor importante fonduri de investiții, se vor adăuga la zestrea edilitară și socială noi construcții ce vor contura viitorul chip al localității, in care atributele urbanului vor aduce profunde și importante schimbări, contribuind la creșterea calității vieții oamenilor. Locuitorii comunei se mindresc cu rezultatele obținute de producția milioane trial, cu date in ultimii doi ani in folosință, cu modernul magazin universal. cu dispensarul-policlinic si spitalul, cu farmacia și cu cele 22 de secții de prestări servicii. în a- cest an. noile obiective prevăzute vor spori puterea sa economică și gradul de urbanizare. în legătură cu aceasta, tovarășa Stela Con- stantinescu. primarul comunei Fierbinți, ne-a spus :— Pentru specialiștii din agricultură. cadrele didactice și medicale se vor construi, pină la finele anului. 100 de noi apartamente in blocuri prevăzute la parter cu spații comerciale și secții de prestări servicii : de asemenea, se va extinde alimentarea cu apă potabilă pe toate arterele din perimetrul construibil al localității și vor incepe lucrările pentru canalizare. Continuăm modernizările de drumuri. Pentru oamenii muncii de la S.M.A. se va construi o cantină, iar la stațiunea de cercetare și creștere a porcilor se montează, in aceste zile, ultimele subansamble la centrala ter-

cooperativa agricolă, cu industrială anuală de 50 lei, cu liceul agroindus- cele 24 de apartamente

mică, unde se va folosi biogazul și se va asigura încălzirea laboratoarelor, fermelor și a unor apartamente. De asemenea, vom construi un centru de creație și cultură socialistă „Cintarea României". la liceul agroindustrial se vor încheia lucrările la un internat cu 200 locuri, la spital se vor efectua modernizări și dotări.Aflăm că experiența dobindită în folosirea energiei neconvenționale de atelierul mecanic de la stațiunea de mecanizare a agriculturii, care, prin punerea în funcțiune a instalației cu panouri solare, asigură apa caldă pentru personalul muncitor, va fi extinsă și la alte unități. Acum, la cooperativa agricolă din localitate, care se bucură de un bun renume în producerea legumelor, unitatea fiind distinsă pentru rezultatele obținute în acest sector cu înaltul titlu de ..Erou al Noii Revoluții Agrare", se pentru proape realiza ționale. La propunerea cetățenilor, se rii, re. de muncesc și trăiesc in această zonă, dar și pentru cei care le vin în ospeție.La aceste acțiuni, care vor contribui la participă vîrstnici, localitatea o localitate tot mai înfloritoare. (Mihal Vișoiu).

muncește cu toate forțele pregătirea răsadnițelor. A- 3 milioane de fire se vor numai in răsadnițe tradi-studiază posibilitatea pe malul lacului de a unui popas turistic agrement pentru toți
amenajă- acumula- cu locuri cei care

modernizarea așezării, toți cetățenii, tineri și animați de dorința ca lor, Fierbinți, să devină
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iNSĂMÎNȚĂRILE 
intensificate la maximum!Pină in seara zilei de 29 martie, in unitățile agricole socialiste din județul Călărași au fost insămințate 97 000 hectare, din cele peste 266 000 hectare prevăzute in plan, iar terenul a fost pregătit in proporție de 32 la sută din suprafața planificată. Floarea-soarelui, cultură ce va ocupa aproape 30 000 hectare, a fost semănată pe mai bine de 29 000 hectare. Principalele mijloace mecanice sint concentrate, in aceste zile. Ia lucrările de pregătire a terenului și insămin- țare a porumbului și soiei, care dețin cea mai mare pondere in agricultura județului.Călărași — aproape 130 000 hectare, din care 97 000 hectare porumb. Pentru insămințarea porumbului în limita termenelor stabilite, comandamentul județean al agriculturii a stabilit să se realizeze o viteză zilnică de 13 000 hectare, ceea ce va permite ca. în cel mult 8 zile, să se incheie această lucrare. Desigur, aceasta in condițiile în care toate utilajele repartizate insămințărilor vor funcțioha zi-lu- mină.Experiența unităților fruntașe demonstrează că este posibil ca semănatul porumbului și soiei să se desfășoare la timp și de bună calitate. Intre aceste unități fruntașe se află și cele din consiliile agroindustriale Dragalina, Fundulea, Sărulești, Je-

BOTOȘANI: 

Cea mai mare atenție culturii cartofului

La cooperativa agricolă Răchiți, județul Botoșani, se plantează ultimele suprafețe cu cartofiFoto : S. Cristian

gălia, care, fiind pe cale de a încheia semănatul florii-soarelui, au concentrat forțele pe terenurile prevăzute a se cultiva cu porumb și soia. Este greu însă de crezut că ele vor putea fi ajunse din urmă de unitățile agricole din consiliile agroindustriale Perișoru, Ulmeni, Cuza-Vodă, Vlad Țepeș, Mănăstirea și altele, în care semănatul florii-soarelui s-a făcut
călărași: Viteze sporite 

la semănatul porumbului
pe suprafețe mici. întârzierile se datorează atît slabei organizări a muncii din partea conducerilor unităților agricole, cit și unor deficiențe din activitatea mecanizatorilor. Aducem drept argumente citeva situații intilnite pe teren in a- ceste zile. într-o solă a C.A.P. Di- chiseni, o semănătoare abia intrată în brazdă s-a defectat imediat, ceea ce demonstrează că repararea ei, precum și verificările făcute nu au fost executate cu toată răspunderea. Mai grav mi s-a părut și faptul că, la fața locului, nu se afla nici un reprezentant al secției S.M.A. Nu era nici atelierul mobil, deși în preajmă mai erau încă patru semănători, iar mecanizatorul nu dispunea de nici 

dat îngrășăminte organice din belșug. Concomitent cu plantarea, s-au administrat îngrășăminte chimice. Cartofii pentru sămință au fost sortați cu grijă, urmărindu-se plantarea aceleiași categorii de tuberculi pentru a se obține densitatea uniformă.„Tot așa ar trebui să procedeze și conducerile cooperativelor' agricole Cordăreni și Suharău, aprecia tovarășa Rodica Drăguș, director adjunct la direcția agricolă. Anul trecut. datorită efectuării unor lucrări de slabă calitate, unitățile respective au obținut producții mici. Printre altele, și in campania actuală nu și-au asigurat sămința în cantitate satisfăcătoare, ceea ce le-a creat destule greutăți și intirzierl".Pină joi dimineața. în. județul Botoșani se plantase aproape 90 la sută din totalul suprafeței de 12 000 hectare destinate culturii cartofului. Ritmul lucrărilor a fost intensificat. astfel incit, așa cum s-a stabilit, pină sîmbătă să se incheie plantarea cartofului.în lumina exigențelor subliniate de conducerea partidului, privind grija exemplară față de recolta acestui an, prioritate au acum măsurile de irigare pe intinderi cit mai mari a culturilor de cartofi. „Vom aplica 

tiferi în perioada 1986—1990“, în județul Gorj urmează să se efectueze 600 hectare plantații de pomi și 150 hectare de arbuști fructiferi. Cu cele 100 hectare care se plantează în acest an — mare parte fiind concentrate in ferme specializate din cooperativele agricole Ionești, Căpreni și Borăscu — se recuperează restanțele din primul an al cincinalului la înființarea plantațiilor pomicole. De asemenea, se înființează alte 50 hectare cu ar
Cit mai mulți pomi și cit mai bine îngrijiți!

AMPLE ACȚIUNI PENTRU DEZVOLTAREA POMICULTURII IN JUDEȚUL GORJ

buști fructiferi, astfel incit la sfirși- tul anului județul va dispune de 233 hectare asemenea plantații.în numeroase unități agricole, înființarea plantațiilor de pomi și arbuști fructiferi este privită cu toată răspunderea. Ne aflăm in livada cooperativei agricole Drăguțești. unde s-a realizat în ultimii ani un masiv pomicol de 96 hectare, din care 65 hectare cu pruni, meri, vișini, nuci, iar restul — cu arbuști fructiferi : coacăz negru, zmeur și căpșuni. Aici, dealurile, altădată slab productive, sint acoperite cu pomi și arbuști fructiferi. întreaga suprafață fiind întreținută exemplar. „Cu cele 17 hectare plantate cu pruni in primăvara acestui an încheiem planul de plantări pe 1989 — ne spune tovarășul Ion Ardereanu. inginerul-șef al cooperativei. Menționez că unitatea noastră a fost prima din județ care a plantat arbuști fructiferi pe suprafețe mari. 

un fel de piese de schimb și nici de cheile necesare demontării piesei defecte. Ca atare, a plecat cu tractorul și semănătoarea, cale de mai mulți kilometri, pină la sediul secției S.M.A., scoțind din brazdă semănătoarea pentru cel puțin două zile. Și incă un caz. La C.A.P. Perișoru se semăna floarea-soarelui. Inginerul- șef al cooperativei agricole era nemulțumit de modul inb care erau efectuate reglajele semănătorii, a- vind distanța inegală între rin- duri. Bineînțeles că și inginerul- șef a participat (sau ar fi trebuit să participe) Ia recepția acestor semănători, a certificat calitatea reparațiilor printr-o semnătură, alături de comisia de recepție. Cu astfel de „evenimente", fie chiar accidentale, se mai poate respecta viteza zilnică planificată pe întregul județ?Acum, cind insămințarea porumbului și a soiei a fost declanșată, lucrare ce va trebui făcută in cel mult 8—10 zile, specialiștii și mecanizatorii au datoria să asigure funcționarea perfectă a utilajelor, astfel incit să se realizeze vitezele zilnice prevăzute la semănat, concomitent cu efectuarea unor lucrări de cea mai bună calitate.
Mihai DUMITRESCU corespondentul „Scinteii"

udări de răsărire pe toată suprafața de 150 hectare plantată cu cartof — ne spune președintele cooperativei agricole Răchiți, inginerul Ilie Dăscălescu. Am și făcut proba cu apă, iar aspersoarele funcționează bine". La cooperativele agricole Sirbi, Virfu Cimpului și în alte locuri, unde cooperatorii au pregătit sisteme locale de irigații, culturile de cartof vor primi apa necesară răsăririi și creșterii lor in condiții bune.Dar tocmai unde ne așteptam să fie cel mai bine, am constatat dificultăți și nemulțumiri justificate. Și anume din partea lucrătorilor de la I.A.S. Cătămărești. „După cum vedeți, ne zicea directorul I. A.S., tovarășul Dumitru Codreanu, avem totul pregătit. Instalațiile și aripile de ploaie sint montate, dar stăm in așteptare, fiindcă cei de Ia întreprinderea de exploatare și executare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare nu ne asigură apa necesară. Cultivăm 250 hectare cu cartof, iar pentru a obține recolte mari, important este ca, pe toate terenurile cultivate să i se asigure cartofului condiții cit mai bune de dezvoltare".
Eugen HRUȘCA corespondentul „Scinteii”

Din acest an. noi vom livra cantități mari de zmeură și coacăze negre". „Munca fiind organizată în acord global, oamenii se străduiesc să facă toate lucrările la timp, știind că de nivelul recoltei de fructe depind și veniturile lor — ne spune șefă fermei, inginer Maria Barbu. Și mie mi-e drag să lucrez cind văd că oamenii iubesc pomicultura". într-ade- văr, la Drăguțești. oricine poate vedea plantații de pomi și arbuști fruc

tiferi organizate și întreținute ca la carte. Referindu-ne doar la plantări, mal trebuie să arătăm că suprafețe mari au fost plantate și în cooperativele agricole Iormănești și Ionești.Constituie un fapt pozitiv că în județul Gorj s-a acționat și se acționează. în continuare. în vederea realizării planului de plantări. Dar pentru realizarea obiectivului stabilit în program, referitor la sporirea producțiilor medii la hectar, este necesar să fie generalizate și respectate tehnologiile la întreținerea livezilor. Or. in această direcție, în județul Gorj este mult de făcut. Cunoscind această situație, biroul comitetului județean de partid a inițiat o amplă acțiune de întrajutorare cu forță de muncă a unităților care dețin livezi, în vederea efectuării tuturor lucrărilor de primăvară. în acest scop, cu citeva zile în urmă, la Asociația economică intercooperatistă Săcelu a

Renumele pe care întreprinderea „Carpatex" din Brașov și l-a cîști- gat de-a lungul anilor se datorează în primul rind calității produselor pe care le realizează. Prin parametrii lor, stofele produse de unitatea de profil din Brașov se situează constant la nivel calitativ mondial ridicat, circa 90 la sută din volumul acestora încadrîndu-se și in acest an in calitatea întii și extra. O dovadă in plus o reprezintă și faptul că o bună parte din aceste produse sint testate și se desfac pe piața externă sub emblema secretariatului internațional al producătorilor de linuri „Woolmark" și „Wool- blendmark" (pentru stofele din linuri cu un singur component sintetic) la care țara noastră s-a afiliat cu cițiva ani în urmă. O bună parte din țesăturile produse Ia întreprinderea brașoveană se livrează direct sau indirect sub forma confecțiilor de damă și bărbați în țări cu o bogată tradiție în acest domeniu.— Aprecierile de care se bucură produsele noastre, ne spune ing. Ștefan Predoi, directorul tehnic al întreprinderii, își găsesc explicația in faptul că prin calitățile lor înalte reușesc să se alinieze la exigențele standardelor internaționale, ale modei, concurind cu deplin succes cu produsele similare realizate de alte țări din lume. Apoi mai este ceva. De cițiva ani buni, prin măsurile tehnice și organizatorice pe care le-am luat, noi reușim să mergem — cum se spune — pe picioarele noastre în domeniul creației, astfel incit la ora actuală imensa majoritate a produselor pe care le realizăm au la bază soluții proprii, ceea ce ne permite — lucru deosebit de important — să putem oferi din timp produsele noastre partenerilor externi.Nu întîmplător deci, de o bună perioadă de timp întreprinderea „Carpatex" are acoperit cu contracte ferme întregul plan de export, a- deseori primind chiar și comenzi suplimentare. Această situație se explică prin munca exigentă, perseverentă depusă de toți oamenii muncii din unitate pentru respectarea normelor de calitate pe întregul flux de fabricație, începînd cu recepția materiilor prime și terminînd cu o- perațiile de finisare. Eforturile făcute au fost insă stimulate și de cadrul organizatoric optim creat in acest scop in întreprindere. Despre ce este vorba ?După opinia inginerei Monica Bălan, șefa compartimentului control tehnic de calitate, la întreprinderea „Carpatex" calitatea a devenit în a- devăratul înțeles al cuvîntului o problemă a întregului colectiv și tocmai de aceea întregul colectiv acționează cu deplină răspundere pentru perfecționarea activității productive. Acest interes a generat și generează o multitudine de forme și modalități de control menite să a- sigure realizarea unei producții de
Realizâri ale silvicultorilor 

maramureșeniVremea prielnică din această campanie de împăduriri a fost folosită din plin de harnicii silvicultori din județul Maramureș pentru extinderea patrimoniului forestier. Prioritate in acest sens s-a acordat realizării programului de împăduriri pe cele 1 420 hectare. Organizîndu-și bine munca, ei au realizat pină a- cum, în devans față de grafic, peste 750 hectare, fiind încheiate împăduririle in zona de cimpie și de șes. Pentru această campanie sint folosite specii autohtone valoroase — molid, brad, gorun, stejar, paltin, frasin, cireș, castan — materialul săditor fiind obținut din cele 72 pep^piere ale ocoalelor silvice din județ, pină acum livrindu-se spre plantare peste 7 milioane de pu- ieți. De asemenea, s-au făcut plantări pe 45 hectare terenuri degradate, improprii agriculturii, pe 20 hectare ale altor deținători, precum și pe 20 hectare de aliniamente.în vederea asigurării materiei prime pentru confecționarea in atelierele ocoalelor silvice a produselor destinate exportului, se efectuează lucrări de curățire și fertilizare pe cele 50 hectare răchitării, precum și extinderea lor în luncile rîurilor. în activitatea de mare răspundere desfășurată pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, pentru refacerea și ameliorarea pădurilor, pe primele locuri se situează oamenii muncii din cadrul ocoalelor silvice Baia Mare, Tirgu Lăpuș, Ulmeni, Tăuții Măgherăuș și Sighetu Marmației. (Gheorghe Pârja).
avut Ioc o intilnire Ia care au participat membrii biroului care răspund de cele trei consilii agroindustriale pe raza cărora se găsesc asociațiile pomicole, cadre de conducere din unitățile de specialitate, președinții cooperativelor agricole asociate, precum și secretarii comitetelor comunale de partid din localitățile care urmează să asigure forța de muncă necesară desfășurării lucrărilor în pomicultură. Că această măsură este 

absolut necesară o dovedește tocmai stadiul lucrărilor de întreținere în unele livezi. La Cîmpu Mare, pe terenuri improprii culturii cerealelor, a fost realizat un mare masiv pomicol însumînd 1 200 hectare. Livezile aparțin asociațiilor pomicole din Bobu și Săcelu. precum și întreprinderii agricole de stat Tirgu CărbuneștL înainte de întîlnirea amintită. împreună cu tovarășul loan Radu, secretar al comitetului județean de partid, parcurgem livezile respective. în plantațiile celor trei unități se încheiaseră tăierile, dar o parte din ramuri rămăseseră între rindurile de pomi. Pe mari suprafețe incă nu se efectuaseră arăturile și săpatul între pomi. , în timp ce in livada I.A.S, Tirgu Cărbu- nești solul dintre pomii pe rind fusese săpat, la Asociația intercooperatistă Săcel — livezi aflate una lingă alta — iarba uscată și buruienile ajungeau la nivelul primelor ramuri. 

înaltă calitate. Astfel, controlul calității începe chiar din momentul sosirii materiilor prime în întreprindere. Recepția firelor, de pildă, se face de către o comisie specială, împreună cu controlorii furnizorului, respectiv Filatura de fire pieptănate Ghimbav, imediat după efectuarea amestecului și ieșirea primei levate. Deci înainte de ieșirea firelor din fabrică. Un asemenea control reduce considerabil numărul cazurilor de neincadrare a firelor in mostra omologată și implicit refuzurile și returnările.în cazul filaturii proprii s-a introdus de mai multă vreme controlul obligatoriu al fiecărui cops (țea- vă cu fir), ceea ce elimină orice po

CALITATEA PRODUCȚIEI
- decisivă pentru realizarea 

si depășirea exportului
sibilitate de amestecare a firelor și, deci, de apariție a unor defecte de fabricație. Măsuri eficiente de control s-au introdus și în țesătorie. Aici, fiecare primă bucată de urzeală este controlată și supracontro- lată la rampă. O altă măsură de control a fost luată pentru produsele noi, care sint introduse în fabricație numai după verificarea prin analize de laborator a materiilor prime respective, pentru a se verifica dacă ele se încadrează în normele de calitate, astfel incit în timpul prelucrării să asigure parametrii prevăzuți.Una dintre formele cele mai eficiente și constante de control la nivelul conducerii întreprinderii, a organelor democrației muncitorești sint analizele pe care biroul executiv al consiliului oamenilor muncii le face lunar pe baza informării prezentate de compartimentul C.T.C. Despre eficiența acestor analize s-ar putea spune multe. Iată însă Un singur e- xemplu edificator : într-o ședință in care s-a analizat situația calității s-a arătat că procentul de cupoane cu defecte și cu defecte bonificate a fost cam mare. Imediat s-au stabilit măsurile necesare și în luna următoare situația s-a îmbunătățit radical.Perfecționarea tehnologiilor de fabricație reprezintă o altă direcție de

Tehnologii perfecționate, 
cantități sporite de metalColectivul Uzinei de preparare Tarnița, aparținind Combinatului minier Gura Humorului, prelucrează minereurile cuprifere din perimetrele Leșu Ursului și Crucea. Minereurile de aici sint de două feluri : compacte cuprifere, cu un conținut de cupru și sulf ceva mai ridicat, și de impregnație cupriferă. in care conținutul de cupru și sulf este de la 3 pină la 6 ori mai mic decit în cazul primelor. Ză- cămintul nu este foarte bogat, astfel că minereurile de impregnație reprezintă aproximativ 60 la sută, iar cele compacte numai 40 la sută in totalul minereului extras. O caracteristică aparte a minereurilor din zonă este aceea că sint greu pre- p arabile.In funcție de caracteristicile fi- zico-chimice și mineralogice mai dificile ale minereurilor — pe care tocmai de aceea le-am amintit — au trebuit găsite și îmbunătățite pe parcurs tehnologiile de preparare a lor. astfel încit să se asigure creșterea calității produselor, sporirea randamentului de extracție și a gradului de valorificare a metalelor din zăcămint. Pentru a evidenția mai bine eforturile de gindire și creație ale oamenilor de aici, precizăm că dacă in 1985 dintr-o tonă de metal

„în pomicultura județului nostru s-a investit mult, ne spune secretarul comitetului județean de partid. Acum, aceste investiții trebuie să fructifice. Indicația formulată de conducerea partidului la recenta consfătuire pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., de a acționa cu toată fermitatea și hotărirea in vederea Înfăptuirii programelor pe care le avem, ne obligă să privim cu alți ochi și pomicultura, scopul urmărit fiind 

obținerea unor producții mari, rentabile. De aceea, am convocat organele de specialitate și pe primarii comunelor pentru ca, printr-o acțiune bine coordonată, pină la sfîrșitul «săptăminii pomiculturii» să se incheie toate lucrările de primăvară in livezi".Este bine venită măsura luată de comitetul județean de partid, mai ales în ce privește sprijinirea asociațiilor intercooperatiste pomicole. Spunem aceasta intrucît trebuie pus capăt unor practici dăunătoare ale unităților agricole asociate. Există, se pare, Ia unii, optica potrivit căreia dacă asociațiile economice intercoope- ratiste obțin producții bune și beneficii fără sprijinul lor, acestea sint bune; și, din contră, nu sint suficiente dacă e vorba să participe cu forță de muncă la efectuarea lucrărilor. In cazul de față este vorba de plantații pomicole mari, care trebuiau gîndite 

acțiune pentru menținerea stofelor cu emblema „Carpatex" la nivelul e- xigențelor de calitate ale standardelor internaționale. Ne-au mărturisit-o inginerii Emil Chira, adjunct al șefului de secție țesătorie, Gheor- ghița Martinescu, tehnologul aceleiași secții, și Cornel Bleandă, șeful secției finisaj. Din cele relatate de interlocutori am reținut faptul că, în ultimii ani, întreprinderea din Brașov a fost dotată cu zeici de războaie și alte utilaje perfecționate, de înaltă tehnicitate și precizie, care asigură o calitate mai bună țesăturilor. Dar factorul cel mai dinamic îl reprezintă tehnologiile noi și perfecționate, domeniu in care specialiștii și cercetătorii întreprinderii 

au demonstrat că pe lingă hărnicie și pricepere au și o nedezmințită vocație pentru creativitate, rezultat și al bogatei șl îndelungatei tradiții pe care o are această întreprindere centenară.— O expresie a spiritului creativ, novator al specialiștilor noștri, ne-a spus ing. Cornel Bleandă, sint și tehnologiile superioare aplicate în procesul de finisare — unele cu caracter original — care au asigurat și asigură stofelor noastre parametri calitativi superiori și care le-au impus pe cele mai exigente piețe. Este vorba, printre altele, de postavurile pentru imbrăcăminte de iarnă și toamnă, cu aspect și ținută impecabile, ușor purtabile. La fel de competitive s-au dovedit a fi și articolele din poliesteri cu celofibră pentru costume bărbătești, care, datorită unor tehnologii de vîrf aplicate, se remarcă și ele prin parametri calitativi înalți, printre care și un tușeu linos superior. Dar tehnologii de mare eficiență în domeniul calității se aplică în mod curent și în celelalte secții, in special la țesătorie.— Noi lucrăm articole foarte pretențioase, grele, dificile, cu un număr mare de culori în urzeală și bătătură, cu fluxuri tehnologice lungi și complexe, a intervenit ing. Emil Chira. Pentru realizarea lor la înalt 

încorporat în minereu se obțineau 710 kilograme metale în concentrate. anul trecut această cantitate a ajuns la 743 kilograme. Și pentru că. așa cum ne spunea tovarășul Savel Corogeanu, inginerul-șef al Uzinei de preparate Tarnița, o serie de tehnologii și procedee folosite la prepararea minereurilor ar putea fi preluate și de alte unități de profil din tară, prezentăm unele din acestea, care au o eficientă economică mai mare.în anul 1987 a fost implementată tehnologia de flotare colectivă integrală a tuturor sulfurilor, urmată de măcinarea si separarea concentratelor Selective. Pină atunci se realiza flotarea diferențiată, înre- gistrîndu-se consumuri mari de e- nergie electrică, corpuri de măcinare si căptușeli de mori. Noua tehnologie coțistă în măcinarea la o granulație mai mare a minereului, flotarea la un loc a tuturor sulfurilor și obținerea unui concentrat colectiv, care .reprezintă a- proximativ 40 la sută din masa minereului. în continuare se re- macină fin numai această cantitate și apoi se face separarea concentratelor selective. Tehnologia reprezintă o premieră pentru tipurile de minereu dificil de preparat și 
atunci cind s-a procedat la organizarea lor în sensul dea exista garanția asigurării forței de muncă necesare efectuării lucrărilor. întrucit livezile asociațiilor respective sint pe rod, toate lucrările de întreținere trebuie făcute exemplar. La întîlnirea amintită s-a stabilit ce număr de oameni să asigure unitățile asociate, iar in perioadele de virf, cum ar fi recoltarea fructelor, urmează să fie antrenați și unii lucrători din cadrul diferitelor întreprinderi economice din județ situate în apropierea livezilor respective. Totodată, au fost stabilite și alte măsuri, de îndeplinirea cărora răspund organele de specialitate : redistribuirea de utilaje intre unități, pentru a putea fi efectuate unitar lucrările solului, precum și tratamentele la pomi ; permanentizarea mecanizatorilor și alegerea celor mai buni dintre ei pentru lucrările din livezi ; asigurarea surselor de apă necesară stropirilor ; încheierea contractelor- angajament pentru organizarea și retribuirea muncii în acord global etc.Măsurile preconizate de comitetul județean de partid dau rezultate. în ultimele zile, ritmul lucrărilor de primăvară în livezi s-a intensificat mult. Au fost degajate ramurile rezultate de la tăiere, pe 90 la sută din livezi au fost efectuate arături între rindurile de pomi, iar acum continuă săpatul pe rind. Dar efectul măsurilor preconizate se va vedea în nivelul recoltei de fructe, care, în condițiile unui an normal — fără brume tirzii de primăvară — trebuie să fie cit mai mare. Iar pentru aceasta este necesar să se muncească intens, in mod responsabil. Permanent trebuie avut în vedere că riu-i suficient doar să plantezi pomi și să aștepți apoi roadele ; livezile trebuie întreținute exemplar, cu cea mai mare grijă.

Ioan HERTEG 
Dumitru PRUNA 

nivel calitativ a trebuit și trebuie să folosim soluții tehnologice pretențioase, uneori chiar alte materiale decit cele clasice, cum este cazul celor de incleiere, ceea ce a necesitat multe probe și încercări. Am reușit însă întotdeauna să livrăm numai produse de cea mai bună calitate.Renumele produselor livrate de întreprinderea „Carpatex" se bazează însă în primul rind pe o temeinică pregătire profesională a personalului muncitor, începînd cu absolvenții școlii profesionale sau liceului industrial de profil și, terminînd cu cadrele din conducerea serviciilor și secțiilor. Perfecționarea profesională îmbracă și ea forme multiple. Absolvenții școlii profesionale și liceului sînt repartizați să lucreze pentru o perioadă de 45 zile pină la 6 luni, în funcție de complexitatea meseriei, pe lingă muncitori mai vechi, cu o bogată experiență. Totodată, se organizează cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale pentru muncitorii cu stagiu în producție, ca și pentru a- jutorii de maiștri, reglori etc. Cursurile sînt organizate pe meserii, cu scoatere sau fără scoatere din producție. O altă formă de perfecționare introdusă în ultimii ani — pentru o cunoaștere și folosire mai bună a noilor mașini și utilaje — se referă la cursurile de policalificare. Un asemenea curs s-a organizat anul trecut pentru ajutorii de maiștri și reglori, iar un altul se desfășoară chiar în prezent.— Nici nu s-ar putea altfel, ne spune Simona Clenciu, inspector principal pe probleme de învăță- mint. în ultimii ani, întreprinderea noastră a cunoscut un important proces de reutilare, care a impus unele reconsiderări în pregătirea oamenilor, unele mutații în structura meseriilor. Cursuri de . perfecționare au fost inițiate în ultimul an in toate secțiile, inclusiv pentru controlorii de calitate. Despre eficiența acestor cursuri vorbește de la sine și următorul fapt. Cind au sosit în întreprindere specialiștii unei firme străine să monteze războaiele livrate de firma respectivă, acestea erau deja montate șl funcționau în cele mai bune condiții. Specialiștii străini n-au avut altceva de făcut decit să semneze procesul-verbal care consemna faptul. Montarea s-a făcut cu personalul propriu, care fusese pregătit din vreme și care își însușise la perfecție cunoștințele predate la cursul de policalificare.în timpul documentării, mulți interlocutori ne-au vorbit cu mindrie despre calitatea stofelor produse la Brașov, care s-au afirmat cu putere pe piața externă. O mindrie pe deplin justificată. O demonstrează cu tăria faptelor rezultatele obținute în domeniul calității, în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la export.
Nicolae MOCANU corespondentul „Scinteii”

prezintă mari avantaje In ce privește creșterea gradului de valorificare a metalelor din minereuri și reducerea substanțială a consumului de energie electrică.Tot în premieră s-au realizat și unele utilaje noi introduse în fluxul tehnologic. Inginerul loan Cojocaru, șeful compartimentului tehnic-pro- ductie. ne-a vorbit despre celulele- pompă pentru vehicularea tulburelilor și a spumelor de flotație. „Noi foloseam pompe cu ax vertical, care vehiculau spumele de flotație intre circuite, ne-a spus interlocutorul. Aceste pompe generau insă mari pierderi mecanice de concentrate. în plus, cheltuiam mult cu întreținerea lor. Un colectiv format din inginerul-șef Savel Corogeanu, maiștrii Vasile Popa și Gheorghe Mera, împreună cu inginerul Gavril Gher- ghel. de Ia Combinatul minier Gura Humorului, și inginerul Iosif Si- lagi, de la Institutul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări pentru minereuri neferoase Baia Mare, a realizat celulele-pompă. Ideea, în aparentă șimplă, a constat in înlocuirea Ia o celulă obișnuită de flotare a sistemului de “hgitare cu un sistem de vehiculare tip pompă. Astfel, cele 48 pompe cu ax vertical au fost înlocuite cu numai 14 celule-pompă, reducindu-se în totalitate pierderile mecanice de concentrate". Rezultatul amintit, la care se adaugă micșorarea consumului de energie electrică cu 1,6 milioane kWh și a cheltuielilor de întreținere cu 2,8 milioane lei anual, pledează convingător pentru generalizarea metodei la toate uzinele de preparare a minereurilor neferoase care vehiculează spumele de flota- ție cu ajutorul pompelor cu ax vertical.La Uzina de preparare Tarnița a fost introdusă și tehnologia de re- tratare a piritelor cuprifere, in scopul recuperării în mai mare măsură a metalelor din piritele obținute la liniile tehnologice de flotare a minereurilor. Mai exact, piritele rezultate in urma prelucrării minereurilor se reflotează pentru recuperarea metalelor care n-au putut fi reținute în concentratele de cupru.„Efecte deosebite asupra creșterii randamentului de extracție a metalului din minereu și a calității produselor — ne-a spus inginerul-șef Savel Corogeanu — va avea automatizarea liniilor tehnologice de flotare. prin folosirea calculatorului de proces și a analizatoarelor în flux continuu. Am introdus deja cintarele de bandă, debitmetrele de apă pentru măcinarea minereului, traductoarele de aciditate și alcali- nitate a tulburelii și pompele dozatoare, care funcționează acum in regim automat. Avem prevăzute. în programul de organizare și modernizare a producției, și alte măsuri în vederea sporirii cantității de metale extrase din aceeași masă de minereu. Am stabilit exact responsabilități pe fiecare specialist în scopul aplicării lor. Și avem convingerea că în acest fel vom reuși să punem la dispoziția economiei naționale cantități mai mari de metale neferoase in concentrate".
Sava BEJ1NAR1U corespondentul „Scinteii”

/

Organizarea temeinică a muncii in cimp, folosirea din plin a utilajelor și a timpului de lucru au condus la rezultate bune la plantarea cartofului in județul Botoșani. De altfel, lucrarea s-a terminat intr-o serie de cooperative agricole și ferme ale întreprinderilor agricole de stat și se apropie de final pe ansamblul consiliilor agroindustriale Stăuceni și Săveni. De menționat că terenurile plantate in consiliile a- groindustriale Dragalina, Șendri- ceni, Bucecea, Cindești depășesc, în fiecare din ele, suprafața de 1 300—1 400 hectare.înfățișarea suprafețelor insămințate — teren bifte mărunțit și fertilizat, biloane drepte — constituie cea mai bună dovadă a unei preocupări responsabile pentru obținerea unor recolte superioare. Definind performanța de peste 50 tone cartofi la hectar, obținută in anul trecut de pe întreaga suprafață, lucrătorii de lâ I.A.S. Dorohoi fac eforturi deosebite pentru a atinge din nou același nivel de recoltă. Inginerul Gheor- ghe Prahoveanu, directorul unității, a rezumat pe scurt tehnologia folosită : suprafața de 190 hectare destinată culturii cartofului a fost sca- rificată, iar arătura adincă a fost e- fectuată incă din toamnă cind s-au

Județul Gorj este pe cale de a deveni un mare bazin pomicol, un mare furnizor de fructe. Spunem „este pe cale de a deveni* 1- deoarece. pină acum, au fost realizate doar plantațiile, care trebuie îngrijite exemplar, astfel încit să se atingă parametrii stabiliți in ce privește nivelul recoltelor la hectar. In cadrul analizei noastre. întreprinsă în unități agricole din iudeț cultivatoare de pomi, am urmărit ce se întreprinde practic în această direcție.Pentru a oglindi mai bine locul po- miculturii în ansamblul celorlalte activități agricole din județ am reținut citeva precizări făcute de tovarășul Ion Giurcău, inginerul-șef al Stațiunii de cercetare și producție pomicolă Tirgu Jiu. Patrimoniul pomicol al județului însumează 8 690 hectare, din care 7 190 hectare aparțin unităților agricole socialiste. De remarcat că. în ultimii ani, s-a realizat o concentrare a pomiculturii în unități specializate : trei asociații economice in- tercooperatiste — Bobu, Lelești. Să- celu —, trei întreprinderi agricole de stat — Tirgu Jiu, Tirgu Carbunești, Turceni, iar în 50 de cooperative agricole sint organizate ferme specializate și ferme mixte. Din totalul suprafeței cultivate cu pomi. 3 408 hectare sint plantații moderne, intensive. In 1989 urmează să se realizeze 86 900 tone de fructe, din care 51 800 tone vor fi livrate la fondul de stat, în scopul realizării producției prevăzute de fructe, stațiunea de cercetări acționează in direcția creșterii potențialului plantațiilor existente, prin efectuarea in complex a tuturor lucrărilor prevăzute in tehnologii, conduce nemijlocit acțiunea de modernizare a plantațiilor și cea de organizare de livezi noi.Acesta fiind tabloul general al pomiculturii gorjene. să vedem cum se desfășoară lucrările de primăvară în livezi. Potrivit ..Programului privind cultura viței de vie și a pomilor fruc-
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Eroica luptă si activitate revoluționară ale partidului
pentru înfăptuirea aspirațiilor supreme ale poporuluiSe împlinesc în această primăvară 96 de ani de la făurirea partidului politic revoluționar al clasei muncitoare din tara noastră — Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România — constituit prin hotărîrile istorice ale congresului din 31 martie — 3 aprilie 1893. Din perspectiva mărețelor evenimente ale â- cestui an — cea de-a 45-a aniversare a glorioasei revoluții de eliberare socială si națională. antifascistă și antiimperialistă, declanșată la 23 August 1.944. ~ " -------partidului de acum puternic Partidul tinuatorul diții revoluționare ale lui. organizatorul actului nergie și demnitate națională din august 1944. conducătorul al procesului revoluționar de care a noii orinduiri, de neabătută a tării pe calea lui economico-social — își cînlle adine împlîntate in muncitorească socialistă din a doua jumătate a secolului trecut, in solul realităților românești, exprimînd in modul cel mai fidel aspirațiile cele mai înaintate ale poporului din rindurile căruia s-a ridicat.Așa cum subliniază tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, „o daiă cu apariția clasei muncitoare s-au constituit și primele formațiuni organizate ale acesteia — formațiuni socialiste —, au apărut presa și alte lucrări cu caracter socialist, care au jucat un rol de seamă in viata economico-socială, in intreaga dezvoltare a României. Merită a fi menționată, în mod deosebit, crearea primului partid al clasei muncitoare, in 1893 — Partidul Social- Democrat al Muncitorilor din România".Rod al zecilor de ani de lupte, de muncă, de căutări și eforturi ale clasei noastre muncitoare, incunu- nînd un drum mereu ascendent de maturizare politică, de structurare organizatorică și de unire a rînduri- lor proletariatului, partidul politic făurit în urmă cu 96 de ani pășea în viața țării ca un partid fundamental deosebit de cele existente pe eșichierul social-politic românesc. Un partid care iși asuma sarcina dc a organiza puterile și energiile revoluționare ale muncitorimii, ale celorlalți oameni ai muncii și a le conduce spre realizarea unei noi orinduiri sociale, mai bune și mai drepte. 

„Scopul nu ne e tămăduirea, cirpirea 
societății moderne — scriau încă in 1891 socialiștii români ; noi nu vroim 
ca societatea aceasta să poată dura 
mai mult, ci vroim să sosească mai 
repede timpul cînd această organizare 
să fie înlocuită prin organizarea so
cialistă in care toate instrumentele de 
muncă, pământul, minele, fabricile, 
atelierele etc. să fie proprietatea co
lectivă a societății întregi". Un obiectiv pe care l-a statuat și congresul de constituire a P.S.D.M.R.. stabilind' drept sarcini esențiale ale partidului politic al proletariatului lupta pentru „desființarea proprietă
ții private asupra mijloacelor de pro
ducție si prefacerea lor în proprie- 

' făte socială", „întemeierea societății 
'! socialiste".Una dintre marile resurse de tărie ale partidului politic muncitoresc a reprezentat-o ancorarea sa profundă

și Congresul al XIV-lea al— evocarea evenimentului aproape un secol așazâ în lumină adevărul. că Comunist Român — con- celor mai înaintate tra- revoluționare ale poporu- organizatorul actului de e-strălucit edifi- inaintare progresu- are râdă- m iscarea

în realitățile naționale, voința de a munci și a lupta pentru înnoirea din temelii, a societății românești. Prin întreaga sa activitate. P.S.D.M.R. a I confirmat cu strălucire patrioticul le-gămint pe care incă in 1881 socialiștii români ii făcuseră in fața istoriei : 
„Noi vom dovedi prin japte că sîn- 
tem buni patrioți și maxima «Ubi 
bene ibi patria» nu poate deriva din 
propaganda noastră. Noi vom căuta 
să facem să fie acolo bine unde e 
patria". In acest spirit. programul . politic al partidului muncitoresc cuprindea cerințe fundamentale ale progresului economico-social ; dezvoltarea unei puternice industrii naționale înțeleasă ca temei trainic al punerii în valoare a energiilor creatoare ale poporului, al valorificării bogățiilor naționale în folosul oamenilor muncii ; rezolvarea profund democratică a problemei agrare, ca o condiție hotăritoare „pentru lumi
narea si ridicarea țărănimii : chemarea „la viață politică și culturală" a întregii națiuni și cu deosebire a celor multi și asupriți ținuți „in întu
neric si nepăsare", subliniind că

gului popor —- cum scria un ziar din 1924 — partidul a stat dirz și demn, aidoma stejarului neîncovOiat in mijlocul furtunilor, în fruntea luptei poporului, dovedind prin fapte capacitatea sa politico-organizatorică, puterea de a descifra comandamentele majore ale fiecărui moment istoric, de a găsi forme și metode adecvate de acțiune în măsură să mobilizeze și să potențeze energiile și •elanul revoluționar al maselor populare. în anii luptei împotriva orin- duirii capitaliste, apoi in perioada amplei bătălii pentru cucerirea puterii. politice, în anii .edificării și dezvoltării societății socialiste, oamenii muncii din țara noastră, întreg poporul s-au convins de adevărul că partidul comunist este exponentul cel mai fidel al aspirațiilor lor celOr măi vii și. deopotrivă, forța capabilă să-i conducă pe calea spre înfăptuirea acestora.Nenumărate au fost prilejurile de-a lungul întregii existențe a partidului comunist cînd s-au ilustrat cu tărie, cu pregnanță aceste adevăruri. Astfel. atunci, cînd in a doua parte a de-

numai astfel se putea face din întreg poporul „o stâncă solidă, care să stea 
mîndră si măreață înaintea amenin
țătoarelor valuri", creindu-se țării 
„un loc de vrednicie si .fericire in 
mijlocul popoarelor" ; afirmarea stăruitoare a dreptului poporului nostru la realizarea unității naționale depline pe întreg cuprinsul vechii Dacii — pămînt udat de români de milenii cu sudoare și sînge —, la dezvoltare de sine stătătoare, la existență liberă și suverană — singura chezășie a unui viitor prosper și demn pentru țară. Consecvența cu care a propus țării aceste obiective, dîrze- nia și ardoarea cu care a militat pentru împlinirea lor au conferit partidului politic al clasei muncitoare o puternică audiență socială, i-au săpat un făgaș adine în inima și conștiința poporului, dind relief pregnant adevărului, în dese rînduri subliniat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. trivit căruia numai atunci politice revoluționare activitatea lor de la concret-istorice în care șoară lupta, ele își pot împlini succes misiunea istorică pe care și-au asumat-o : a organiza și conduce clasa muncitoare, pe ceilalți oameni ai muncii în opera de transformare structurală a societății, de edificare a unor noi rinduieli, mai bune și mai drepte, pe măsura aspirațiilor supreme ale fiecărui popor.Prin programul său, prin valoroasele idei și idealuri care i-au prezidat activitatea, prin lupta șa de decenii, partidul politic muncitoresc constituit in 1893 a fost depozitarul unui imens și inestimabil tezaur de gîndire și practică politică, de, acțiu-. ne revoluționară, fcz.aur pe cafe' l-a preluat și l-a îmbogățit continuu. îrj- tr-o îndelungată;'și" eroică '"'exlstehță, Partidul “ gindu-și pirați ile

pocind forțele pornesc in realitățile își desfăcu

îmbogățit continuu. îri- iță'și’ eroică existență, Comunist Român. Tră- seva de viată din as- muncitorimii. ale între-

ceniului al patrulea al secolului nostru pe cerul patriei se adunau nori negri de primejdie, amenințind istorice cuceriri ale poporului, dobindite prin grele și îndelungate lupte și sacrificii, partidul a fost forța cea mai hotărită a luptei pentru apărarea integrității și independenței patriei, chemind poporul la vigilență, la împotrivire dîrză față de orice încercare de știrbire a suveranității naționale, mobilizîndu-i și unindu-i punerile spre a înlătura pericolul ciuntirii și dezmembrării țării. A dat înaltă expresie acestei activități mațea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939. în organizarea și desfășurarea căreia un rol determinant au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. Acum cinci decenii, in prima zi de mai. clasa muncitoare a purtat, sub conducerea partidului, o amplă bătălie cu caracter revoluționar, care a dat glas stării de spirit antifasciste și hotărîrii sale de a se opune oricărui agresor, apărind cu orice preț fiecare palmă de pămînt românesc.Unirea tuturor forțelor sănătoase ale poporului pe o platformă comună de luptă, de rezistență antihitleristă, realizarea acestei coaliții a > forțelor progresiste, patriotice, democratice — de o cuprindere fără precedent in istoria patriei — asigurat unitatea de voință a porului, au constituit t oriei cială și națională, antifascistă antiimperialistă, declanșată la August 1944. S-a inaugurat atunci in viața poporului un proces revo- , luțiohar de o uriașă anvergură «î profunzime. în decursul căruia poporul român, acționind sub conduce- ' rea partidului, a reâ'lizat înlăturarea vechii orinduiri întemeiate pe inegalitate și asuprire. socială, trecînd la edificarea societății socialiste.
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Gîndire creatoare, vie,
originală

Cultivată. inteligenta umană a devenit principala energie a epocii in care trăim. Niciodată nu i s-a cerut omului o mai mare capacitate de gindire creatoare și acțiune eficientă ca in această epocă și nicicind poporului nostru, mai multă imaginație creatoare, mai mult spirit de inventivitate ca în prezent, cind dăm viață hotăririlor celui de-al XlII-lea Congres al P.C.R.. concepției originale a secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această concepție a dobindit un larg orizont al împlinirii prin activitatea neobosită a eminentului om de știință, tovarășa academician doctor inginer Ceaușescu. ale cărei merite în jirea șjiintei, în determinarea progresului unor ramuri de bază ale chimiei moderne capătă o tot largă răspindire și apreciere în lumea întreagă.Obligat să ții de viață plexe. omul să caute, să loacele cele gîndi creator, se formează și se dezvoltă prin educație ; nimeni nu mai poate afirma astăzi că inteligența este in exclusivitate opera naturii. Geniile omenirii sint produsul naturii, dar si al educației și culturii de milenii a popoarelor.Pus in fața acestor realități. Invă- țămintul romângsc a dat o nouă orientare, modernă și realistă, procesului de formare a generațiilor tinere, astfel îneît ele să se poată confrunta creator și eficient cu orice problemă de viață, in viitor. Astăzi, școala funcții intelectuale și definesc personalități monios dezvoltate.angajeze activ si creator in efortul grandios al întregului nostru popor spre cele mai înalte culmi ale progresului. Gindirea inedită, imaginația originală, capacitatea de evaluare critică a informațiilor, de decizie și acțiune pe baza propriei inițiative sint atribute ale omului nou, pe care școala românească il formează.Prin vocația neprețuită de a modela conștiințe. cadrul didactic se poate dovedi el însuși o personalitate creatoare de personalități. Nu cred să existe un alt act de creație în care simțul răspunderii și generozitatea dăruirii să se răsfrîngă și să se încorporeze mai profund în obiectul creat decît cel în care omul modelează oameni. Iată de ce profesiunea de cadru didactic angajează în cel mai înalt grad personalitatea celui ce o exercită.Nimeni nu poate face față onorabil acestei profesii dacă nu este, prin formație profesională și prin vocație, om de cultură și om de omenie. Pretinzînd inteligentă creatoare și pasiune pentru muncă, meseria de cadru didactic trebuie confirme. în cursul exercitării ei. vocația de educator prin talent si dăruire. Aceasta se reflectă integral in modul de a gîndi. a simți și a acționa al elevilor.

Elena slu-ale maise adapteze unor situa- din ce in ce mai com- prezentului este nevoit descopere căile și mij- mai potrivite pentru a Gîndirea creatoare

prezent și în cultivă acele morale care puternice, ar- capabile să se

să

Există două atitudini față de această profesie. Pentru unii, ea este un simplu mijloc de existentă, pentru alții. însăși rațiunea de a fi. Pentru unii rămîne vocație, pentru alții devine rutină.Dar vocația nu este suficientă profesiei în discuție ; trebuie să fii conștient de necesitatea ei socială — de rolul atit de important in societate al oadrului didactic. A transmite ceea ce omenirea a acumulat cu trudă, a descoperi și dezvolta capacități creatoare, a modela caractere — iată proba adevăratei creativități a cadrului didactic. încredințin- du-i formarea generațiilor, societatea ii încredințează viitorul. De aceea, la baza acestei profesii trebuie pus ceea ce a definit dintot- deauna ființa umană : omenia și setea de cunoaștere. Personalitatea cadrului didactic constituie pentru școlari un ideal de viață ; cea mai
Răspunderea 
educatorului 

comunist in formarea 
tinerei generații

mică fisură a modelului poate clătina acest ideal.Ce trăsături trebuie să caracterizeze deci personalitatea cadrului didactic ? Vom aminti doar citeva din însușirile absolut necesare acestei profesii : cultură multilaterală, spirit didactic creator ; permanent efort de autoperfecționare. încredere în capacitățile proprii și in posibilitățile școlarilor ; temperament echilibrat. calm, curaj, sinceritate si spirit de echitate in relațiile cu oamenii, dragoste față de activitatea creatoare, față de valori, control permanent al propriei conduite in muncă. Pe lingă acestea, capacitatea de a depista și dezvolta potențialul creator al fiecărei generații este și ră- mine trăsătura de bază a personalității cadrului didactic. Astăzi, mai mult ca oricind, nu-i mai este îngăduit nimănui să treacă nepăsător pe lingă o potențială valoare umană ; datoria fiecărui cadru didactic este să încerce, pe toate căile și cu toate mijloacele pe care școala modernă le are la dispoziție, să dezvolte gindirea creatoare a elevilor.Formarea gindirii creatoare și pasiunea pentru descoperirea noului trebuie să înceapă din primii ani de școală. Cadrul didactic nu numai că este obligat să fie la curent și să mînuiască cu îndeminare metodele și tehnicile moderne de predare, ei trebuie să fie in stare să le adapteze la specificul colectivului pe care îl instruiește, să țină seama de calitatea. în ansamblu, a colectivului și de posibilitățile fiecărui membru al acestuia. Dacă învățătorul sau profesorul impun tipuri rigide de judecată, ei blochează inventivitatea

acest fel se frîng aripile sint striviți mugurii gin-elevilor ; în imaginației, dirii originale.Gindirea devine creatoare dacă i se cere elevului să gindească independent. să concretizeze ceea ce gîn- dește și. mai ales, să-și exprime deschis propriile sale păreri. In orice activitate trebuie să dăm școlarului posibilitatea să aleagă, să compare și să exprime critic concluziile. Trăirile afective pe care i Ie creăm înving reținerile și dezvoltă dorința de afirmare, chiar și a oelor mai puțin dotați sau mai timizi. Orice activitate cu caracter independent, llzată printr-un efort propriu gîndire. pe baza reorganizării noștințelor anterior dobindite și are drept rezultat un răspuns, o Soluție sau un produs concret nou, conține în sine sîmburele creativității.Lecția a fost și va rămîne cadrul de bază al acțiunilor de formare a gindirii creatoare a școlarului. Fiecare lecție poate fi un act de creație cu condiția ca acela ce o realizează să simtă satisfacția pe care o dă artistului actul creației. Ea. devine act creator cînd cadrul didactic găsește cele mai ingepioase. mijloace de trezire și menținere a interesului și curiozității, cind incită gindirea elevilor si o conduce, cu măiestrie pedagogică, ne căile redescoperirii adevărurilor științifice. Lecția creatoare angajează intreaga personalitate a celui ce educă și a celui educat : procesele intelectuale. trăirile afective, efortul și motivația acestuia.Din chiar primii ani de lecția trebuie să fie plină trebări care să oblige școlarul gindească. să-1 deprindă cu efortul gindirii originale. Răspunsurile să nu fie acceptate dacă nu vor fi argumentate logic și descoperite pe baza percepției, analizei și sintezei, operațiuni ale gindirii creatoare. Trecerea de la concret la abstract, de la particular la general trebuie dirijată cu măiestrie .de cadrul, didactic. care va lăsa, uneori, in mod intenționat, nelămurite unele aspecte ale lecției, pentru a trezi curiozitatea elevilor și a-i obliga să ajungă la soluționarea lor prin activități independente, colective și individuale.Sint cunoscute valențele formative ale lecției creatoare, ea a fost și este etalonul personalității cadrului didactic. Pentru a reuși să trezim și să menținem treaz interesul elevilor la fiecare lecție trebuie să inventăm, să creăm noi inșjne procedee variate, să spargem tiparele formalismului de care mai suferă. încă, activitatea din unele școii. Pentru că nici unuia dintre acești tori de generații, care sînt didactice, nu-i mai poate fi astăzi, să treacă nepăsător o potențială valoare umană, fără să încerce, pe toate căile si cu toate mijloacele puse la dispoziție de invă- țămîntul nostru, să dezvolte și să structureze energiile creatoare.

rea- de cu- care

voluntarșcoală, de insă

modela- cadrele îngăduit, pe lingă
Lector dr. Emilia BĂTRANU

Și pentru partidul comunist, ca de altfel pentru întreaga țară, perioada cea mai rodnică in împliniri o reprezintă epoca inaugurată de istoricul Congres al IX-lea, cînd, in consens cu opțiunile tuturor comuniștilor, ale întregului nostru popor, tovarășului Nicoiae Ceaușescu i-a fost încredințată suprema funcție de conducere în partid. In toată a- Ceastă perioadă, rindurile partidului au crescut necontenit, expresie a încrederii poporului in linia politică a partidului, a hotărîrii tuturor oamenilor muncii de a o înfăptui exemplar. In toată această perioadă, s-a acționat cu neabătută consecventă pentru întărirea spiritului revoluționar, pentru forjarea unor înalte trăsături moral-politice ale membrilor de partid, pentru ca ei să reprezinte in orice moment, în muncă, in societate, in familie, un înalt exemplu de înțelegere superioară a răspunderilor lor sociale. S-a perfecționat continuu structura organizatorică a partidului, practic in fiecare colectiv de oameni ai muncii activînd puternice organizații de partid, capabile să asigure unirea energiilor acestora, dinamizarea potențialului lor de creație, de abnegație și dăruire în vederea înfăptuirii marilor sarcini ce le revin în actuala etapă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. S-a consolidat necontenit unitatea partidului, aceasta reprezentînd factorul polarizator al coeziunii și unității moral-politice a națiunii noastre socialiste. S-au cimentat și mai puternic legăturile partidului cu clasa muncitoare, cu celelalte clase și categorii sociale ale societății, partidul exercitîndu-și rolul de forță conducătoare a națiunii noastre nu din afara societății, ci dinlăuntrul ei. implicîndu-se activ și conducind întregul proces revoluționar. S-a instituit în viața partidului și a tării un nou stil de muncă, de conducere, întemeiat pe cunoașterea realităților direct de la sursă, pe consultarea largă cu oamenii. pe fructificarea potențialului de gîndire, inițiativă și experiență al acestora.In epoca inaugurată de Congresul al. IX-lea s-au pus in lucrare cele mai ample programe de dezvoltare economico-socială din istoria tării, au fost plenar mobilizate marile resurse de creație ale națiunii, tara străbătînd un drum lung pe calea noii orinduiri. A sporit necontenit forța economică a tării, s-a purtat o.amplă bătălie pentru creșterea și modernizarea tortelor de producție, pentru amplasarea lor echilibrată pe întreg cuprinsul patriei. s-au realizat lucrări constructive de o anvergură fără precedent, s-a înnoit din temelii. înfrumusețin- du-se, înfățișarea așezărilor patriei. S-a desfășurat o susținută activitate pentru perfecționarea formelor de organizare și conducere ale vieții sociale, s-a creat un' sistem democratic original și larg cuprinzător ce asigură participarea activă a tuturor cetățenilor patriei la conducerea societății, la elaborarea și adoptarea programelor ,de dezvoltare economico-socială. S-a desfășurat cu exemplară consecvență o vastă activitate politico-ideologiea si ^ilț tural-educativă, consacrată formarii și dezvoltării conștiinței socialiste, plămădirii unui profil moral-politic înaintat al făurarilor noii orinduiri. Toate aceste procese înnoitoare, toate aceste mărețe înfăptuiri incorporează; ca pe un dat fundamental, ampla si neobosita activitate revoluționară a partidului, care s-a afirmat cu putere in toți acești ani drept centrul vital al întregii națiuni, de la lumina ce angrenaj motiva ții- neclintit a jurul partidului, al i general, tovarășul hotărîrii de rea-

edificării

care emană ' energia și pun în mișcare întregul social. Sint toate acestea Ie adinei ale unității de poporului în secretarului său Nipolaa Ceausescu, ale a intîmpina cu noi si mărețe lizări cea de-a 45-a aniversare a» revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- iistă și cel de-al XIV-lea Congres al partidului. Această încredere, a- ceastă hotărire reprezintă suprema confirmare pe care timpul o aduce actului constituirii, cu 96 de ani în urmă, a partidului politic revoluționar al clasei noastre muncitoare, istoriei șale de slujire devotată a aspirațiilor si intereselor vitale ale națiunii.
Silviu ACH1M

(Urinare din pag. I)Cind partidul proclamă și demonstrează prin politica sa, înfăptuită neabătut de întreaga națiune, că „avem răspunderea în fața poporului, a viitorului națiunii", el dă dovadă de o pilduitoare consecvență in înfăptuirea principiilor revoluționare, a obiectivelor sale programatice care polarizează cele aspirații ale Fiind centrul eietății, de la forța revoluționară greșului, partidul nu se situează,, conjunctura!, nici deasupra, nici in marginea dezvoltării. Cel care, în lumea de azi, așază îri locul răspunderii comuniste, singura care îi poate legi.tima. „libera inițiativă" și „dispersarea" centrifugă nu fac deciț • să estompeze adevărata răspundere, cu consecința ca mai devreme sau mai tîr- ziu roiul partidului să se diminueze inevitabil, redu- cindu-se la postura comodă. peangajanță de „observator" al unor evoluții pretins, Înnoitoare, dar anacronice în fond. Cu ce preț ? Ai, minimalizării, și abandonări: realizărilor și perspectivelor noii orinduiri ? De dragul a ce ? Al revenirii la „moda" formelor stihinice, caduce de proprietate si repartiție, menite să smulgă aplauze ipocrite, de mai aproape sau mai de departe, ale celor refuzați de istorie ?

mai înalte poporului, al so- emană a pro- nostruvital care

față de socialista primul răspunderiiConsecventa principiile mului și, rînd, asumarea față de destinele propriului popor exprimă suveranitate și independență, e- dificarea neabătută a unei s societăți mai drepte și mai

Centrul de cultură și creație pentru tineret „Cintareo României" din municipiul BistrițaFoto : S. Cristian
CU FAȚA SPRE PUBLICA ține mereu, a „întoarce" din ce în ce mai direct, mai rezonant, mai eficient teatrul cu fața spre public. A consolida legături create. A întinde noi punți către categorii socioprofe- sionale din ce in ce mai variate, către mase din ce in ce mai largi. A le atrage prin reflectarea unor frămin- tări specifice, a le cuceri prin „numitorul comun" al unei arte elevate, cu mare putere de a comunica și emoționa... Iată țeluri care preocupă și. ar trebui să preocupe și mai aplicat și diferențiat — in funcție de componența și structura celor cărora li se adresează, de gustul și gradul lor de cultură — colectivele teatrale din întrega tară. La Brăila — destulă vreme — teatrul a jucat în sala clubului muncitoresc al unei importante întreprinderi din oraș, in condiții mai puțin propice unor spectacole ample, complexe, orchestrate cu tot ce caracterizează sincretismul artei scenice. Din acest motiv, și poate nu din cauza lui in primul rind. relația cu nublicul era departe de cea ideală. O discuție purtată în urmă cu cițiva ani la comitetul județean de partid cu un grup de oameni de teatru releva conștiința acută a forurilor locale în legătură cu această situație, ca și preocuparea reală, vie de a o remedia, de a face ca teatrul să devină instituția publică predilectă a brăilenilor : de a re- innoda. dialogul teatrului cu școala ; de a tace cunoscut teatrul și virtuțile lui noilor generații de spectatori.Atractivitate si valoare, diversitate în repertoriul teatral și arta spectacolului sint principiile programatice ce au tradus preocuparea teatrului de atingere a acestor deziderate. S-a pr.oinovaț. comedia — ceâ atît de insistent solicitată de public — dar „ la aceșt capitol opera lui Shakespeare, Moliere. Shaw concurează din ce in ce mai serios atracția unor titluri mai inexpresive. S-a recurs la „musical" — dar acesta a avut ca punct de pornire un de de un afișul teatrului, care substanțiale semnate Al. Davila, apoi Paul Everac. T. Mănescu. Dina Cocea, Ion Bălan, ca și o expresivă dramatizare după proza lui Dinu Săraru.Pentru ca opțiunile repertoriale să își găsească împlinirea prin spectacol, trupa întinerită cu talente actoricești și regizorale certe (ce s-au armonizat exemplar cu colegii lor) s-a implicat metodic intr-un proces de autoperfecționare cu aspecte multiple. așa cum ne preciza directorul instituției. dramaturgul Ion Bălan.Atît sub semnul activizării relației cu publicul, cit și sub cel al îmbogățirii mijloacelor de expresie artistică. s-au inițiat citeva recitaluri individuale și colective (ultimul fiind cel dedicat liricii eminesciene). Se studiază noi posibilități de amplificare și diversificare a spațiilor de joc, preocupare finalizată deocamdată cu introducerea în circuit a unei săli „Studio". Aici a avut loc, nu demult.

a

text al dramaturgiei actuale. Pe altă parte, piesa politică și cea meditație și dezbatere etică dețin loc din ce in ce mai important pe include scrieri

premiera piesei „Cameristele" de Jean Genet. Opțiunea pentru acest titlu exprimă, fără îndoială, aspirația spre multiplu experiment. Mai intii : cel legat de factura aparte a teatrului lui Genet, de originalitatea relației dintre „rol asumat" și existență trăită, ca și a demersului purificării prin teatru. Apoi : explorarea exigențelor și formelor ceremonialului scenic, și a posibilei iui armonizări cu preocuparea transmiterii unor sugestii psihologice și simbolice. Și. in sfirșit : testul impactului aparte cu publicul, apropierea fizică din intima sală ..Studio" operind. în acest caz, aparent paradoxal, mai puțin in favoarea' unui proces de identificare, cit mai ales in direcția unei compa- sionale distanțări.Montarea realizată în regia lui Mircea Marin și scenografia extrem de fertilă pentru jocul invăluirilor și dezvăluirilor, transparentelor și opacităților. concepută de Mihai Mădes- cu. sint remarcabile. O frapantă expresivitate vizuală (impresia inițială) se întregește prin forța nedezmințită a lecturii scenice de a releva — chiar prin dezvoltarea ambiguității trăirii, motivației și actelor personajelor — un sens etic („răsfrîngerea chipului atit de uman al unei înstrăinate realități") și, totodată, o valoare estetică („redescoperirea și reformu- larea subiimuiui in condițiile tragice ale sacrificiului"). Dind dovadă de virtuozitate in aria teatrului cameral, ajuns la o virstă a maturității profesionale. Mircea Marin are puterea de a se exprima mai ales prin intermediul jocului actoricesc, prin relația dintre personaje, prin raportul lor cu obiectele, (caracterizant. purtător de prevestiri). Un trio actoricesc remarcabil derulează timp de două ore în- fața spectatorilor un joc de o tensiune aproape insuportabilă. Regăsim în evoluția Mirelei Comnoiu Marin (actriță cu posibilități surprinzătoare, care trebuie să aspire însă la o mai marcată diferențiere a stărilor) „fragilitatea revoltei", „spectacolul" candorii ultragiate și al sacrificiului absurd, resimțit (subiectiv) ca eliberator. O impresionantă imagine a frustrării., a condiției subalterne, ca și a fascinației puterii transmite Grete Manta. La rîndul său. Rodica Mușețeanu reușește, memorabil, intr-un .rol mai puțin întins, să marcheze precis și. percutant, o dată cu a- vantajele unei condiții sociale, o disponibilitate malefică.Stagiunea in curs a adus în atenția publicului brăilean capodopera lui Floria Lovinescu „Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă". Și dacă este îmbucurător să observăm cum un text de asemenea anvergură problematică și ținută estetică atrage ca un magnet creatorii (mai ales pe cei din generația mijlocie), este cu atît mai incitant să notăm cite posibile tălmăciri artistice (cu. tot atîtea nuanțat diferite interpretări ale sensurilor) poate suscita acest text, de factură parabolică și cu final deschis. Un decor interesant, original (conceput de Stela Bărăscu), structurat

pe trei niveluri cu valori simbolice, sugerează o casă ruinată după un cataclism inspăimintător. asediată, parțial îngropată, amenințată de a fi înghițită de timp, de o materie ostilă.In comparație cu spectacolele realizate la „Nottara". Tg. Mureș. Constanța, Timișoara. Craiova, Oradea, Siibiu, regizorul Mircea Marin sugerează mai concret (prin detalii materiale și prin unele ce țin de structură. comportament și. uneori, prin chiar motivația psihologică a personajelor) universul de viață afectat de „deșertul de cenușă". Poate că nu greșesc spunind că acest spectacol trimite c.u gîndul la „Citadela sfări- mată". Și nu este vorba numai de decor, ci de perspectiva mai critică în care sînt configurate : conflictul familial, eroii si cu deosebire Tatăl, personaj pe care regizorul pare a-1 inculpa pentru situația la care s-a ajuns. Cu deosebire Bujor Marin e îndrumat să compună ' rolul tatălui sub semnul unui histrionism marcat de gesturi acuzate, inflexiuni vocale stridente, ceea ce nu înseamnă însă că actorul nu va atinge, m partea finală mai ales (cea mai reușită și mai organic realizată), accente dramatice tulburătoare. Demersul spre realism, verosimilitate, accentuarea condiționărilor psihologice sint evidente și in transfigurarea Anei — actrița Mirela Comnoiu Marin fiind mai convingătoare, devenind chiar impresionantă în partea a doua a partiturii. O creație notabilă realizează la acest debut al său pe scena brăileană Geo Popa, care conferă, cu multă dăruire, lui Cain un dramatism și o suferință paroxistică și. în cele din urmă, o acută conștiință tragică. Cel mai a- propiat de dimensiunile parabolice și valorile emblematice ale rolului ni s-a părut a fi. totuși. George Țoropoc. interpretul grav; sobru, reținut (cu o voce atit de expresivă, ce ar merita să fie cultivată) al lui Abel.Spectacolul cu „Jocul vieții..." pe care l-am urmărit a fost dedicat chi- miștilor brăileni. salutați, in deschidere. de secretarul organizației de partid. George Custură. Ca un pendant la această manifestare, reprezentanții teatrului și grupul de oameni de teatru prezenți la Brăila au fost, a doua zi. oaspeții Combinatului. de fibre de celuloză și hîrtie. S-a dialogat despre tradițiile scenei brăi- lene și ținuta actuală a colectivului artistic, despre stadiul real și cel ideal de cultură teatrală al brăilenilor, mai ales al tinerilor, despre perspectivele activității artistice și cele ale amplificării eficienței ei educative. Prilej de formulare a unui apel către dramaturgi de a se inspira și din viața unei întreprinderi ca cea din Brăila, un posibil reper și argument pentru modernizarea economiei. dezvoltare ce trebuie pusă mereu in legătură cu oamenii, cu devenirea lor. cu calitatea lor morală și, profesională, cu patriotismul lor. vădit în fapte de muncă si creație și care este necesar să-și găsească locul marcant în creația teatrală.
Natalia STANCU

bune. Iritarea nedisimulată și zelul calomnios al acestor refuzați de istorie, cărora le-ar fi pe plac un socialism din ce în ce mai... fără socialism, vg- desc intenția străvezie de a se amesteca ih treburile noastre lăuntrice, ca in timpurile apuse pe vecie, cu speranța de a tulbura apele tr-un gtitea turile „drepturile"
și de a substitui, in- fel sau altul, ca pe alte meridiane, drep- reale ale omului cu impuse ale

ecuația dezvoltării. Asemănătoare, în sfera relațiilor de producție, eu ceea ce reprezintă pe planul forțelor de producție tehnica de virf. Motorul, acceleratorul. Conștiința răspunderii revitalizează procesul revoluționar și totodată este continuu revitaliza- tă de acest proces. Departe de a fi o valoare statică, Încremenită în tipare fixate o dată pentru totdeauna, responsabilitatea socială — colectivă și in-

pundere în întreaga activitate de organizare și modernizare, de dezvoltare e- conomico-socială a patriei. Aceasta este problema fundamentală astăzi pentru construcția socialismului in România și in această direcție trebuie să ne concentrăm intreaga atenție
Acest spirit revoluționar de răspundere, ca formă superioară a conștiinței și coloană vertebrală a personalității, se

profitului maxim. Tn calea acestor acțiuni concertate, care contravin atit normelor de, relații internaționa- ' " ‘ ' climatului de inși cooperare, ac- . șterg de la .răs- pătimașe la căt;- ..suflete moarte" și renegați, se
le, cit și țelegere țiuni ce tălmăciri tarea de . de trădători află însă voința șl unitatea de neclintit ale unui partid și unui popor angajate ca un singur om, cu fierbinte patriotism. în edificarea măreței opere socialiste. Răspunderea față de această operă, față de destinele națiunii In aceste condiții, puternic al unității și simțire, aportul nent, de fiecare zi fiecare loc de muncă, tuturor, cetățenilor patriei.Ca formă superioară a conștiinței individuale si colective, de angajare politică, profesională și morală, asumarea responsabilității se dovedește o autentică forță de progres, o valoare de prim ordin în

constituie, liantul de eind perma- și de la al

dividuală — se redimen- sionează de la etapă la etapă, pe măsura obiectivelor sporite, cantitativ și calitativ, ce-i revin.Spiritul de răspundere, de angajare este eficient, se integrează ecuației dezvoltării in măsura in care se racordează ferm la cerințele specifice actualei etape, la nevoile creșterii intensiv-calitative. Ceea ce presupune promovarea noului, a modernizării, a metodelor științifice de conducere si organizare. Față de aceste exigențe superioare este firesc și este imperios necesar ca și gradul de responsabilitate colectivă și personală să înregistreze o netă creștere oali- tativă.bordată și strălucit argumentată atît în Tezele din aprilie și Expunerea din noiembrie, cit și în toate cuvîntările recente ale secretarului general al partidului : „Trebuie să introducem un spirit nou, științific, revoluționar, de răs-

Idee stăruitor a-

formează, se dezvoltă, se intărește necontenit in procesul practicii sociale. în confruntare cu noile obiective, in luptă cu obstacolele și dificultățile Inerente afirmării noului. Există două fronturi principale, distincte dar complemenr tare, de manifestare a responsabilității. Unul este cel al îndatoririlor consecvent și exemplar îndeplinite, al ordinii și disciplinei, al respectării neabătute a legilor. de la legea planului pînă la legile scrise și nescrise ale relațiilor inter- umane. Celălalt aparține spiritului creator și creativității, promovării noului, autodepășirii, competitivității, performantei. Dar important nu este de limita teritoriile de știință ale celor două turi, important este le uni, de a le face susțină reciproc.
a de- con- fron- de a să se convergent in una șl aceeași direcție a progresului multilateral. Căci a înfăptui în cele mai bune condiții pro

gramele de organizare științifică și modernizare, a rezolva problemele privind productivitatea, calitatea, nivelul tehnic, reducerea cheltuielilor materiale și a consumurilor energetice, deci complexa .ecuație a dezvoltării.rigoare in execuție, cit și deschidere prospectivă, sinteză a responsabilităților „repetitive" și „creative".Nu este, desigur, ușor — o știe, o resimte fiecare la locul său de muncă, in perimetrul său de răspundere. Dar. pe de altă parte, este greșit de a vedea numai greul in asumarea și exercitarea responsabilității. prilej pentru unii de a-și justifica slăbiciunile, de a se. complace în auto- rnulțumire și delăsare. Fiindcă, ceea ce se uită cîteodată, conștiința răspunderii oferă, pe plan individual și colectiv, satisfacția dobîndită prin efort a trăirii autentice, in pas cu timpul, in ritmul progresului, creează sentimentul tonic de a lăsa ih urmă ceva trainic și frumos. Este sentimentul ce stăruie, peste ani, pe chipurile oamenilor. din secvențele evocatoare ale „letopisețelor", chipuri brăzdate de dificultățile acelor timpuri, dar luminate de scinteia încrederii la început de drum nou și de nou destin. Peste care se suprapune. în- tr-o emoționantă continuitate, continuitatea spiritului revoluționar, același sentiment al libertății și demnității pe care il conferă constructorilor României socialiste de astăzi, la cote și cu finalități superioare, conștiința răspunderii asumate, conștiința datoriei de împlinit.

presupune atito
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RESPECT Șl ADMIRA TIE FA TA DE CONCEPȚIA 
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

PRIVIND SOLUTIONAREA PROBLEMELOR 
INTERNATIONALE

Declarații ale ministrului de externe al Republicii 
Orientale a Uruguayului, Luis Barrios TassanoJoi a părăsit Capitala ministrul relațiilor externe al Republicii Orientale a Uruguayului, Luis Barrios Tassano, care in perioada 28—30 martie a efectuat o vizită oficială in țara noastră. In cursul vizitei, ministrul Uruguayan de externe a avut convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului I Exterior și Cooperării Economice Internaționale și a vizitat obiective so- cial-culturale și edilitare din București.înainte de plecare, ministrul afacerilor externe al Republicii Orientale a Uruguayului, Luis Barrios Tassano, s-a intilnit cu reprezentanți ai presei și Radioteleviziunii Române.în declarația făcută cu acest prilej, Luis Barrios Tassano a exprimat profunda satisfacție de a fi primit de președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am avut cu acest prilej — a arătat oaspetele — o întrevedere deosebit de utilă, cordială și cuprinzătoare, referitoare la dezvoltarea și posibilitățile existente de lărgire, în continuare, a raporturilor bilaterale pe plan politic, economic, cultural și în alte domenii de interes comun. Cred că aceasta reprezintă un pas foarte important și pozitiv in consolidarea relațiilor noastre bilaterale, spre beneficiul ambelor popoare. Am abordat, totodată, aspecte actuale ale vieții internaționale și am constatat cu satisfacție că România și Uruguay

DOLJ„Nimic din ceea ce se poate reintroduce in circuitul productiv să nu se risipească ; toate materialele să fie recuperate 1“ — iatăcuvîntul de ordine sub semnul căruia se desfășoară, în toate orașele și comunele doljene, în unități economice, cartiere și gospodării ale populației, ample acțiuni de recuperare a tuturor materialelor refolosibile menite să completeze balanța de materii prime necesare proceselor de producție. în perioada ce a trecut din acest an, au fost recuperate, peste prevederile de plan la zi. 2 500 tone oțel, 200 tone fontă, 40 tone aluminiu. 9 tone alamă și altele. (Nicolae Băbălău).
BACĂUîn toate unitățile economice, in Instituții, in asociațiile de locatari, în noile ansambluri de locuințe din orașe, ca și in satele județului Bacău au loc. in aceste zile, ample acțiuni de colectare și predare a materiilor prime și materialelor

Controlul a avut loc. Ce s-a schimbat electiv?(Urmare din pag. I)— Fără indoială, frecvența controalelor despre care vorbim este impusă de complexitatea activității consiliilor populare, de viață, m ultimă instanță. Cu toate acestea, consider că nu ar fi lipsit de interes să ne ocupăm mai mult de acest aspect al activității noastre. O analiză aprofundată ar putea să conducă la evitarea unor suprapuneri și paralelisme care mai apar, la o îmbunătățire a stilului Je muncă in această privință. în fond, aici este vorba de o imbinare optimă, eficientă între cerințele centralismului democratic si cele ale autocon- ducerii muncitorești-revoluționare, ale autonomiei consiliilor populare ca orgăne locale ale puterii și administrației de stat. Pe de altă parte, nu trebuie scăpat nici o clipă din vedere că orice activitate de control are și un caracter de îndrumare, de sprijin efectiv al activității consiliilor populare din localități. Adevărul este că. de multe ori. cadre de conducere de la județ rezolvă operativ o situație sau alta care trenează de multă vreme. Or, fie și numai sub acest aspect, prezența pe teren a organelor de îndrumare și control, a cadrelor de conducere este cit se poate de bine venită și necesară.— Nu conduce totuși această situație și la un anumit transfer al răspunderii de la eșalonul controlat la cel superior, care exercită atribuțiile de control ?— Este evident că unele neajunsuri pot fi generate de controlul excesiv, ne-a răspuns T. Ionașcu. primarul orașului Caransebeș. Unul dintre acestea, deloc minor, este mentalitatea celui prea frecvent controlat — poate nu e mult spus tutelat — că o dată verificat el este descărcat de răspundere. „Eu, se spune in asemenea situații, am informat". Mai departe. se subînțelege, să răspundă si să ia decizia cel căruia i s-a raportat. Cu alte cuvinte, cel căruia i s-a transferat răspunderea. Așa. de pildă, se întimplă in unele cazuri cu unii specialiști din agricultură care cred că de acum trec in sarcina factoru- ui politic local chiar și problemele ehnice, de pură specialitate. Și im- ilicit urmările, rezultatele obținute, n ceea ce mă privește nu am con- iderat niciodată că noi, consiliul opular. primarul, ceilalți membri ai iroului executiv ne-am putea substi- 11 specialiștilor, că am putea con- •ola altceva decît aspectele de or- anizare a muncii, de bună conduce- e și coordonare a sa. Ca să răspund ai succint la întrebarea dumnea- astră, cred că pot apărea și situa- de transfer al răspunderii și chiar „imunizare" a celui controlat ex- liv de des, dacă nu se iau mă-i de evitare a unor asemenea si- ții. Care, desigur, țin de știința competența. de personalitatea, ir. ale celor care efectuează conul.
REZULTATELE - CRITERIUL 

MĂSURARE A EFICIENȚEISă vorbim mai pe larg despre nta controalelor ce se fac, por

au, în aproape toate temele discutate, opinii și puncte de vedere identice. în ceea ce privește dezarmarea, dăm o înaltă apreciere poziției României privind necesitatea pașilor concreți in acest domeniu. Manifestăm aceeași preocupare ca și România față de problemele dezarmării în general, și în primul rind ale dezarmării nucleare. Uruguayul privește cu interes negocierile de la Viena referitoare la dezarmarea convențională. Avem, de asemenea, puncte de vedere comune in ce privește necesitatea soluționării conflictelor dintre state exclusiv pe calea negocierii și dialogului, prin tratative.întrevederea cu președintele Nicolae Ceaușescu — a arătat oaspetele — s-a desfășurat lntr-un cadru de larg schimb de opinii, în- tr-o atmosferă deosebit de călduroasă. Doresc să exprim încă o dată respectul și admirația față de concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind soluționarea problemelor vieții internaționale, sentimentele mele personale de simpatie și sinceră apreciere.între România și statele Americil Latine, a arătat vorbitorul, se desfășoară o strinsă relație de colaborare in cadrul „Grupului celor 77“. Făcînd parte din subgrupul latino- american, România și-a adus o. contribuție de prestigiu, deosebit de apreciată, prin eforturile sale susți
Volum sporit de materiale refolosibile recuperaterecuperabile. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, întreprinderea Județeană pentru Recuperarea și Valorificarea Materialelor Recuperabile a sporit numărul punctelor de colectare, a amplasat, in zonele aglomerate din orașe și piețe, gări, complexe comerciale etc., conteinere si microconteinere pentru colectarea pe sortimente a tuturor materialelor refolosibile, au fost extinse și modernizate spațiile de depozitare din Bacău, Buhuși, Tîrgu Ocna și Comănești. Ca urmare, în perioada care a trecut de la începutul anului au fost colectate și predate beneficiarilor 17 300 tone oțel — cu 1150 tone mai mult decît prevedea programul, 4 000 tone fontă, 1 000 tone hirtie și cartoane, 750 tone sticlă spartă, 300 tone cauciuc, precum și însemnate cantități de materiale neferoase, textile, mase plastice etc. (Gheorghe Baltă).

GALAȚIîn primul trimestru al anului, întreprinderea Județeană de Recuperare si Valorificare a Materialelor .

nind chiar de ia unele exemple concrete.— Uneori, ceea ce se schimbă mai intii in urma controlului sint oamenii. adică posturile, ne spune tovarășul loan Fiat, vicepreședinte al Consiliului popular comunal Daico- viciu. Apoi, dacă schimbările au fost judicioase, urmează și Îmbunătățirile in sectorul de activitate respectiv. La noi, de pildă, s-a constatat, in urma unor controale repetate, a analizării indicatorilor și rezultatelor, că se desfășoară o activitate slabă in ce privește contractările de produse de la populație și realizarea fondului de stat. Sigur că existau și niște cauze care nu țineau exclusiv de consiliul popular, de exemplu faptul că nu s-au respectat prevederile privind acordarea stimulentelor in natură, respectiv a cantităților de furaje cuvenite pentru contractarea unui număr mai mare de animale si a unor cantități sporite de produse animaliere. Dar in primul rind era vorba de deficiențele noastre organizatorice în această privință, de ignorarea acelor posibilități locale prin care puteam și putem veni în sprijinul producătorilor. De pildă, cu sprijinul cetățenilor, în această primăvară am izbutit să curățăm de stufăriș 4 kilometri de canale, care s-au transformat in cîteva bune hectare de fineață. Și acesta este un singur exemplu. Constatind asemenea aspecte, controlul complex a recomandat eliberarea din funcție a acelor cadre care se făceau vinovate in primul rind de inerție, de neînțelegere și neindeplinire a propriilor atribuții. Și. după rezultatele de pină acum, mult schimbate in bine, reiese că diagnosticul și măsurile au fost corecte.— Există și situații în care controlul nu are eficiența scontată ?— Există, și nu puține, ne spune tovarășul Dan Grămescu, vicepreședinte al Consiliului popular orășenesc Caransebeș. De pildă, in privința modului în care s-a desfășurat construcția de locuințe la noi în oraș, anul trecut, care, orice s-ar spune, numai de controale nu a dus lipsă. Permanent, zi de zi. ceas de ceas, noi, lucrătorii consiliului popular, ca să nu mai amintim de reprezentanții organelor județene, ne-am aflat pe șantierele de construcții din oraș, care nici nu sînt chiar așa de numeroase. Și totuși, planul s-a realizat cam la jumătate. Anul acesta însă, altfel se desfășoară și activitatea in construcții, și cea de control în acest domenui.— Cum s-a obținut o schimbare atit de radicală ? Avem in vedere, intii de toate, activitatea de control, desigur.— A devenit mult mai concretă, precizează interlocutorul nostru. Desigur, putem adăuga că noi înșine am căpătat mai multă experiență. Ne-am dat seama că in spatele așa-ziselor cauze obiective se ascund și multe subiective, pe care noi nu le sesizasem încă, deși eram zi de zi pe teren. Muncitorii însă le-au sesizat mult mal •bine și. in recenta adunare a oamenilor muncii, le-au dezvăluit fără menajamente. „Mă bucur, a spus unul dintre ei, că l-am văzut și eu pe 

nute și constante în afirmarea idealurilor păcii și colaborării în lume.Vorbitorul a evocat, in continuare, procesul democratic ce are loc in aproape toate statele Americii Latine, arătind că pentru consolidarea acestuia este necesară inclusiv o dezvoltare economică susținută a țărilor din regiune. în acest context, a evocat povara datoriei externe a Americii Latine, care împiedică un ritm adecvat de creștere a economiei, ceea ce duce la instabilitate și tensiuni sociale. Problema datoriei externe — a subliniat oaspetele — nu poate fi abordată numai sub aspect financiar ; ea a devenit o reală problemă politică, economică, socială, impunînd o reglementare globală, justă, echitabilă.In ce privește criza din America Centrală, vorbitorul a subliniat necesitatea respectării acordurilor regionale de pace, a încetării oricărui amestec străin și a reglementării conflictelor pe cale politică, negociată.în încheiere, oaspetele a arătat că vizita sa, deși scurtă, a fost foarte intensă și bogată in impresii deosebit de plăcute. Am cunoscut — a declarat vorbitorul — realizările deosebite in dezvoltarea țării, succesele înregistrate in modernizarea Capitalei, ritmul de invidiat în construcția de locuințe — care sint tot atîtea expresii ale progresului înregistrat de România in diferite domenii de activitate.
Refolosibile Galați și-a realizat sarcinile valorice ale planului de colectare in proporție de 113,5 la sută. S-au recuperat suplimentar importante cantități de materiale : circa 9 700 tone oțel, 964 tone fontă, 14 tone cupru, 18 tone cenuși din cupru, 6 tone bronz, 2 tone plumb și altele. După cum ne spunea Gheorghe Mușat, directorul unității, între colectivele care au avut o contribuție importantă la obținerea acestor rezultate bune se situează cele de la Combinatul Siderurgic. Șantierul Naval. întreprinderea Mecanică Navală. întreprinderea de Navigație Fluvială NAVROM. întreprinderea de Sîr- mă. Cuie si Lanțuri. întreprinderea de Antrepriză pentru Construcții- Montaje și Reparații Siderurgice, precum și întreprinderea de Construcții Metalice. întreprinderea de Reoaratii Auto si întreprinderea de Ambalaje Metalice din Tecuci. Acestora li s-a adăugat efortul pionierilor și elevilor, al locuitorilor județului, mobilizați de asociațiile de locatari, de consiliile populare, care au întreprins numeroase acțiuni de sprijinire a industriei reciclării. (Dan Plăeșu).

șeful de brigadă in cizme și pufoaică". Pină atunci, vă dați seama, el avea mai mult ..alura" unui funcționar, un mod distant, birocratic de a conduce. Cit îl privește pe șeful adjunct de brigadă, pe acesta muncitorii nu au mai vrut să-1 reconfirme in funcția avută. L-au considerat incapabil pentru aceasta și faptele demonstrează că au avut dreptate. Și mai putem spune ceva cu deplin temei in această privință : aici s-a manifestat controlul maselor de cetățeni, al oamenilor muncii pentru exercitarea căruia societatea noastră a instituit atîtea forme și modalități larg democratice.
UN DOMENIU CE TREBUIE 
SA FIE MEREU DESCHIS 

PERFECȚIONĂRIIîntrebarea pe care am pus-o in mod firesc in finalul acestor discuții a fost următoarea : ce considerați că ar trebui intreprins pentru îmbunătățirea activității de control la nivelul consiliilor populare 1— Unele dintre propuneri au fost deja formulate, cel puțin într-o formă implicită, ne-a răspuns tovarășul Octavian Murariu. vicepreședinte al consiliului popular județean. Ele sînt, de altfel, prevăzute in normele ce reglementează această activitate. in documentele de partid. Important de subliniat este caracterul său necesar, util. Apoi cerințele desfășurării sale intr-un mod concret, adincit, mergind pină la descoperirea adevăratelor cauze ce împiedică buna desfășurare a activității intr-un sector sau altul de activitate, intr-un consiliu popular sau altul. De aici, importanța competenței, a calificării in domeniul respectiv a celor care fac controlul. Niciodată controlul nu se poate rezuma la o simplă constatare a faptelor, la o înregistrare a lor dintr-o optică exclusiv critică, ci trebuie să se finalizeze cu indicarea acelor soluții care să ducă la rezolvarea unei situații sau alteia. Deși aceasta nu inseamnă in nici un caz că trebuie mers pină acolo incit practic să li se îngrădească oamenilor, celor controlați. posibilitatea inițiativei, a deciziei la care au dreptul și obligația.Și ceilalți participant la sondajul nostru au făcut considerații interesante in legătură cu tema în discuție, ce se dovedește de mare interes și actualitate. Controlul, această latură a actului de conducere, cu o importanță incontestabilă pentru bunul mers al activității in toate sectoarele, și, deci, și în cadrul consiliilor populare, poate fi pîndit, in formele sale concrete de desfășurare, și de unele deficiențe, precum superficialitatea și formalismul, o „cadență" prea scăzută sau, dimpotrivă, prea mare, suprapuneri și paralelisme — deficiențe asupra cărora s-a atras nu o dată atenția in documentele noastre de partid, în analizele și dezbaterile ce s-au intreprins p? această temă. După cum reiese și din sondajul întreprins in mai multe consilii populare din județul Caraș-Sc- verin, perfecționarea în c-ntinuaro n activității de control. îndeosebi sub aspectul eficienței sa'e, reprez’ntă o cerință căreia trebui^ să i se acorde o și mai mare atenție.

înfăptuirea programelor 
de modernizare

(Urmare din pag. I)in acest sens că prin programele de modernizări, analizate recent de către conducerea partidului, se prevede ca întreprinderile „23 August", „Republica" și de mașini grele (I.M.G.B.) din București să realizeze producții fizice și valorice de 3—4 ori mai mari decit cele înregistrate astăzi. La „23 August" se vor produce, la cel mai inalt nivel mondial, tocmai ca urmare a unui amplu proces de modernizare și restructurare a întreprinderii, 12 000 de motoare, adică de patru ori mai mult decît se realizează în momentul de față. La „Republica", producția fizică și marfă ce se va înregistra la sfirșitul anului 1990 trebuie să depășească de trei ori nivelurile înregistrate anul trecut. Iar la I.M.G.B., acțiunea de modernizare și organizare va trebui să fie în concordanță cu rigorile de calitate și precizie pe care le pretinde statutul de fabricant de utilaje nucleare.Sint doar cîteva exemple, dar a- cest salt calitativ al producției se referă practic la toate unitățile economice. El nu se poate realiza decît apelînd din plin la tot ceea ce știința a realizat mai nou, mai valoros și mai eficient'. Tocmai de aceea, o obligație morală și legală a organelor de conducere colectivă din unitățile industriale este ca. sub directa Îndrumare a organizațiilor de partid, să ia măsurile cuvenite pentru întărirea peste tot a climatului generator de progres. Cu atit mai mult cu cit noul științific și tehnologic se confruntă, în nu puține locuri, cu comoditatea sau cu lipsa de înțelegere, sub pretextul lucrurilor, chipurile, mai... presante. Este momentul să se renunțe la practica includerii unor măsuri cu efecte minore, dar cu pondere mare în programele de modernizare, care pornesc de la ideea rezolvării operative a unor necesități imediate, necesare firește, dar insuficiente dacă avem in vedere perspectiva. Există situații care arată că în foarte multe întreprinderi trebuie să se treacă la schimbări structurale, pornind de la datele actuale ale științei și tehnicii mondiale. In mod cert. îmbunătățirile care se pot aduce unor procedee tehnologice clasice, cum ar fi forjarea liberă, strunjirea, tratamentul termic cu flacără, turnarea gravitațională etc., nu rezolvă problema reducerii severe a consumurilor de materii prime, materiale și energie pe care aceste tehnologii le determină. în astfel de cazuri se pune, de cele mai multe ori. problema înlocuirii lor cu forjarea de precizie, cu tehnologii de extrudare sau deformări plastice la rece, cald sau semicald. sinterizare sau cu tehnologii neconvenționale.Abordarea pe un plan superior a programelor de organizare și modernizare presupune cu deosebire includerea acelor măsuri care vizea
cinema

• Martori dispăruți: SCALA <11 03 72)
— 9; 11; 17; 19, FAVORIT (45 31 70) —
9: 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Fata Morgana : DACIA (50 35 94) — 
9’ 11’ 13’ 15’ 17’ 19
• Revanșa: ’DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
• In fiecare zi mi-e dor de tine : CO- 
TROCENI (81 68 88) — 15: 17; 19
• De ce are vulpea coadă : PACEA 
(71 30 85) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Expediția : VIITORUL (10 67 40) —
15; 17: 19
• Vacanța cea mare : AURORA 
(35 04 66) — 9: 11; 13: 15: 17: 19. CUL
TURAL (83 50 13) — 9: 11: 13: 15: 17; 19
• Ultima noapte a Șeherezadei : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19
• Prețul unei vieți: LUMINA (14 74 16) 
—9: 12: 15: 18
• Văduvele : TIMPURI NOI (15 61 10)

. g. jț. • |9
• Sora ’ 13 : BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 
11; 13: 15: 17; 19
• Cine ești, călărețule?: FERENTARI 
(80 49 85) — 14.30 : 16,45 : 19
• Iubire statornică : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15 : 19,30
• Unde este un „nofelet* * ? : LIRA

19,00 Telejurnal • I Mai — raport mun
citoresc

19,23 Industria — programe prioritare, 
tn spiritul sarcinilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. 
at P.C.R.

19.45 România In lume. Documentar 
(color)

In comentariile ne marginea meciului international amical de fotbal dintre selecționatele României si Italiei, corespondenții agențiilor internaționale de presă subliniază reușita echipei române, care a învins cu scorul de 1—0 puternica reprezentativă a Italiei, de trei ori campioană mondială. In comentarii este evidențiat jocul tehnic al selecționatei române, excelenta pregătire fizică si coeziunea compartimentelor.Astfel, in comentariul agenției „A.P.A. Viena" se arată : „Selecționata Italiei a fost nevoită să se incline miercuri, la Sibiu, in fata echipei României, care s-a dovedit superioară in plan tehnic si tactic. Punctul forte al formației române a fost linia de mijloc, in care au excelat Hagi și Sabău. autorul golului din minutul 48. Din echipa italiană cei mai buni au fost Baresi si portarul Zenga. care a avut insă și șansă in minutul 21 cind balonul expediat de Mateuț a intilnit bara".
★TENIS DE MASA. La Dortmund au început întrecerile celei de-a 40-a ediții a Campionatelor mondiale de tenis de masă, tn proba feminină pe echipe, selecționata României a întrecut cu 3—0 formația Țării Galilor. Rezultate tehnice : Otilia Bă- descu — Lesley Tyler 2—0 (21—16, 21—10) ; Maria Bogoslav — Justine Thomas 2—0 (21—17. 21—11) ; Otilia Bâdescu, Maria Bogoslav — Lesley Tyler. Justine Thomas 2—0 (21—10, 21—14). Alte rezultate : Feminin : Italia — Scoția 3—0 ; S.U.A. — Malta 3—0 ; Bulgaria — Turcia 3—1 ; Hong Kong — Cuba 3—0 ; Suedia — Spania 3—0 ; Franța — Țara Galilor 3—0 ; masculin : Polonia — Columbia 5—0 ; Japonia — Guatemala 5—0 ; U.R.S.S. — Cipru 5—0 ; Iugoslavia — Bulgaria 5—1 ; R.P. Chineză — Spania 5—0 ; Austria — Grecia 5—0.FOTBAL. • Peste 15 000 de spectatori au urmărit la Atena meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele Greciei și Turciei. Fotbaliștii turci au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0), prin golul inserts de Retvan (min. 39). • In- tr-un meci internațional de fotbal disputat la Lisabona, Portugalia — Angola 6—0 (2—0).

(31 71 71) — 9: 11; 13; 15: 17: 19. FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17: 19
• Oricare fată iubește un băiat: GIU- 
LESTI (17 55 46) — 9; 11: 13; 15: 17;
19. COSMOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13; 13; 
17: 19
• Antoniu si Cleopatra : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 13; 16: 19
• Comedianta : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11.30: 14: 16,30; 19
• Destin tragic: MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19
• Karel Gott : ARTA (21 31 86) — 13; 
15: 17
• Mari regizori, mari actori: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15: 17,30; 19,45

ROMÂNIA-FILM prezintă

Francois Villon

O producție T.F.-t — Paris, Cine-Tv — Berlin, RAI — Italia, rea
lizată cu concursul Centrului de Producție Cinematografică ..București".

Scenariul : Rose Legrand, Maxime Duval. Adaptarea dialogului Și 
traducerea versurilor : Romulus Vulpescu. Imaginea : Nicolae Girardi, 
Alexandru Groza. Regia : Sergiu Nicolaescu.

Cu : Florent Pagny, Marc de Jonge, Silviu Stănculescu, Cristophe 
Odent. Ion Marinescu, Bernard Farcy, Traian Costea, Pascal Pistaccio, 
Olga Tudorache, Yves Beneyton, Ion Besoiu.

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 31 martie, ora 20 — 3 aprilie, ora
20. In țară : Vremea va fi caldă pentru 
această dată și va deveni în general 
închisă, iar cerul, variabil la. început, 
va deveni, treptat, mai mult noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de ploaie, 
pe arii relativ extinse în nordul țării și, 
pe alocuri, în restul teritoriului. La 
munte, trecător, precipitațiile vor fi și 
sub formă de lapoviță și ninsoare. Vîn- 

ză problemele fundamentale ce au in vedere perspectiva unei întreprinderi sau alteia, care să asigure o schimbare revoluționară in diferite domenii de activitate. Nu poate fi vorba de modernizare acolo unde spiritul de prevedere este dat la o parte. Dimpotrivă, modernizării îi este proprie și indispensabilă scrutarea atentă a viitorului, apropiat și mai îndepărtat. Din chiar modul de formulare a acestei priorități reiese cu claritate necesitatea ca cercetarea științifică și ingineria tehnologică să se găsească în permanență cu un pas înaintea economiei. Pentru că nu este vorba doar de a răspunde in timp util solicitărilor producției — condiție necesară, dar nu și suficientă — ci, mai presus de toate, de a oferi în avans soluții tehnice și tehnologice noi, in pas cu cuceririle științei și tehnicii mondiale.Implicarea cercetării științifice în activitatea productivă mai are insă și un alt înțeles de care nu se poate face în nici un caz abstracție. Este vorba, după cum relevă unele studii ale fenomenelor economice, de faptul că între 50 și 70 la sută din cauzele defecțiunilor de fabricație care apar se datoresc proiectării nesatisfăcătoare, circa 20—30 la sută neajunsurilor de ordin tehnologic și doar 5—10 la sută greșelilor de fabricație. Chiar dacă la noi ponderea acestor cauze ar fi alta, un lucru rămîne valabil : este mult mal puțin costisitor ca remedierile să fie făcute încă din faza de proiect decit atunci cînd produsul respectiv ajunge să fie executat în producție. Așadar. includerea în programele de modernizare a unor tehnologii noi sau modernizarea celor mai vechi trebuie să se susțină pe fiabilitatea și performanta concepției proiectării și execuției. Ridicăm această problemă pentru că experiența de pină acum a arătat că cele mai mari în- tîrzieri in aplicarea unor măsuri ce vizau soluții de mare eficiență se datorează cercetării și proiectării, execuția efectivă confruntîndu-se a- desea cu cerințe de ordin calitativ.Programele de modernizare tehnologică trebuie corelate și cu capacitatea de cercetare-proiectare existentă, și cu necesitățile întreprinderii, dar mai ales cu sarcinile de plan pe termen mediu și lung. Faptul că un număr destul de mare de unități industriale nu și-au realizat sarcinile de plan la zi devine în acest fel dovada unor răminerl în urmă în aplicarea măsurilor din programele de modernizare. Traducerea în viață a orientărilor și sarcinilor formulate recent de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru înfăptuirea neabătută a programelor de organizare științifică și de modernizare a producției presupune o coordonare foarte exactă, o stabilire precisă și o respectare fermă a termenelor de aplicare a măsurilor prevăzute, pentru ca acțiunea să poată aborda cu succes faza calitativ superioară ce se prefigurează.
• Program pentru copii și tineret : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Caligula — 18 : (sala Amfi
teatru) : Cineva te iubește — 18 ; (sala 
Atelier) ; între patru ochi — 18
• Filarmonica ,,George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Nicolae Bo
boc. Solist : Mihai Ungureanu. Maes
tru de cor : Mihai Diaconescu ; (sala 
Studio) : „Treptele afirmării artisti- 
ce“. Gina Nicoia — vioară. La pian, 
Doina Miron (Mozart, Beethoven, 
B6not, Vasile Filip, Bruch) — 17
• Opera Română (13 18 57) : Don 
Quijote — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Tine
rețea unui vis — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Btilandra44
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neinsemnații — 18 : (sala Grădina
Icoanei. 11 95 44) : Cîinele grădinaru
lui — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : „Respirări44 
cu Nichita Stănescu. Recital extraor
dinar Leopoldina Bălănuță — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Scaiul — 18
• Teatrul ..Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndrăgos
tit — 18 : (sala (Studio) : La un pas 
de fericire — 18,30
• Teatru! satiric-muzical ..C. Tănase44 
(sala Savoy. 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 : (sala Victoria. 50 58 65) : Varie
tăți pe portativ — 18
> Teatrul ..Ton Creangă'4 (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9 : Roman
țioșii — 18
• Teatrul ..Țăndărică44 (15 23 77. sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 10: 15: (sala Cosmonauților, 11 12 04): 
Oul buclucaș — 15
• Circul București (10 41 95) : Vedete
le Circului din Varșovia — 19

t.ul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse, în 
general, între 2 și 10 grade, iar cele 
maxime între 8 și 14 grade, în jumăta
tea de nord-est a țării, și între 14 și 
22 grade in rest. în București : Vremea 
va fi caldă pentru această perioadă, iar 
cerul, variabil la început, va deveni, 
treptat, mai mult noros. Temporar vor 
cădea precipitații sub formă de ploaie, 
îndeosebi in a doua parte a intervalu
lui. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi în 
jurul valorii de 5 grade, iar cele maxi
me vor fi cuprinse între 18 și 20 de 
grade.

Cronica zileiînsărcinatul cu afaceri ad-int.erim al Statului Palestina în țara noastră. Ismail Ahmad Mohammad, a avut. joi. o întîlnire cu reprezentanți ai presei centrale si corespondenți ai presei străine acreditați la București, în cadrul căreia a vorbit despre semnificația zilei de 30 martie — „Ziua pâmintului". (Agerpres)
BRĂILA :Continuă seria succeselor înregistrate de colectivul de oameni ai muncii de la Șantierul Naval Brăila. Astfel, zilele acestea a plecat în probe de mare nava multifuncțională „Caracal" de 5 000 tdw. „Fiind prima de acest tip din țară — ne-a precizat inginerul-șef al unită

Noi nave in probe de mareții, Dinu Amorțilă — nava are un grad de integrare în proporție de 90 la sută. Reperele, subansamblele și echipamentul sînt de fabricație românească, iar motorul principal, capabil să realizeze un consum redus de combustibil, la nivelul cerințelor mondiale, a fost executat la între
VASLUI : Acțiuni de gospodărire și înfrumusețareAntrenați de consiliul popular și deputați, de organizațiile de masă și obștești, mii de cetățeni de toate vîrstele din municipiul Vaslui participă zilnic la ample acțiuni de bună gospodărire și înfrumusețare. Acționindu-se după un program dinainte stabilit, pînă acum au fost efectuate lucrări in valoare de aproape șapte milioane lei, materializate în curățirea și reînsă- mințarea de spații verzi, plantarea a 20 000 arbori și arbuști ornamentali, 11 000 trandafiri, amenajarea de noi locuri de joacă pentru copii și altele. După cum ne spunea tovarășul Grigore Munteanu, prima
TURDA : Produse mai multe, cu consumuri mai miciColectivele de oameni ai muncii din municipiul Turda acționează cu inițiativă si răspundere pentru realizarea sarcinilor de plan si angajamentelor asumate in întrecerea socialistă pe acest an. Măsurile întreprinse de consiliile oamenilor muncii pentru mai buna folosire a capacităților de producție si valorificarea eficientă a materiilor prime. materialelor, combustibilului si energiei electrice s-au concretizat, în perioada de pină acum din acest an. în realizarea, peste prevederile planului, a unor importante cantități de produse fizice de înaltă calitate, dintre care o mare parte sint destinate exportului. Astfel,
Mani festări 

lui Mihai
Centenarul trecerii in eternitate a 

marelui nostru poet Mihai Emines
cu este marcat prin noi manifestări 
literar-artistice — simpozioane, 
dezbateri. întilniri cu scriitori, re
citaluri de versuri, expoziții de 
cărfi și documente ce pun in lumină 
valoarea națională și universală a 
operei Luceafărului poeziei româ
nești. Seria manifestărilor omagia
le organizate, pină acum, de Muzeul 
Literaturii Române din Capitală, la 
sediu, pe mari platforme industriale 
— întreprinderea de Confecții și Tri
cotaje. „Grivița Roșie" —. in școli și 
facultăți, a fost continuată, joi. cu 
o seară literar-muzicală purtind 
titlul poeziei eminesciene „Peste 
virfuri". Desfășurată la muzeu, ma
nifestarea a reunit cercetători ai 
operei eminesciene, compozitori și 
muzicologi, actori și soliști vocali ce 
au pus și cu acest prilej in va
loare inegalabile poeme eminescie
ne. O altă manifestare dedicată vie
ții- poetului national a fost organi
zată. in aceeași zi, la Liceul Indus
trial nr. 6 din Capitală.

Uniunea Scriitorilor, Asociația

tv

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Agenții internaționale de presă despre victoria 
echipei de fotbal a României în partida cu Italia

TELEGRAMĂPrimul-mlnistru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a primit o telegramă din partea primu- lui-ministru al Japoniei, Noboru Takeshita, prin care se transmit mulțumiri pentru mesajul de felicitare adresat cu prilejul aniversării zilei de naștere.
prinderea de Construcții Motoare Reșița". Mai consemnăm că, In prima decadă a lunii aprilie, va părăsi cheiul șantierului naval brăilean, plecînd în probe de mare, și cargoul multifuncțional „Rîmnicu Sărat" de 8 750 tdw. (Candiano Priceputul.

rul municipiului, fiecare întreprindere și asociație de locatari răspund de o anumită zonă a orașului, lucrindu-se acum la realizarea unor noi lucrări de dezvoltare a stadionului municipal, de amenajare a amfiteatrului natural din estul localității, a teatrului de vară și a parcului dendrologic. De remarcat că, în apropierea orașului, prinde tot mai mult contur o mare și atractivă zonă de agrement, unde colectivele întreprinderilor economice iși realizează, prin forțe proprii, spații de odihnă ți recreare pentru oamenii muncii. (Petru Necula), 
întreprinderea „Chimica" a produs suplimentar 130 tone policlorură de vinii. 100 tone sodă potasică. 415 tone acid clorhidric. 130 tone silicat de potasiu ; întreprinderea de Sticlărie a realizat în plus fată de plan 438 000 bucăți articole de sticlărie de menaj. De asemenea, întreprinderea de Materiale de Construcții a depășit planul la prefabricate din beton, folie de polietilenă. tuburi din beton pentru Instalații de canalizare. Au mai fost livrate suplimentar stilpi pentru linii electrice aeriene, ipsos, cărămizi refractare si alte produse realizate cu consumuri de materiale si energetice reduse. (Marin Oprea).
consacrate 

Eminescu
Scriitorilor din Timișoara, împreună 
cu comitetele de cultură și educa
ție socialistă ale județelor Timiș și 
Caraș-Severin au organizat la Timi
șoara. Reșifa și Oravița o suită de 
acțiuni literare și cultural-educative 
consacrate lui Mihai Eminescu, 
fiind reconstituit itinerarul străbă
tut de marele poet în peregrinări
le sale, cu. mai bine de un veac in 
urmă, in această parte a țării.

Manifestări ce aduc un omagiu 
poetului național au loc in aceste 
zile și la Tirgoviște. Aici a fost 
deschisă o expoziție de grafică in
titulată „Eminesciana" și au fost 
organizate o seară de muzică și poe
zie. la care și-au dat concursul 
poeți șl actori din localitate, precum 
și un concert coral. Sub genericul 
„De la Mihai Eminescu la Nichita 
Stănescu. Metamorfozele poeziei", 
la Ploiești, s-a desfășurat o sesiu
ne de comunicări, care a marcat 
drumul, poeziei românești, timp de 
mai bine de un secol, evidențiind 
genialitatea creației eminesciene.(Agerpres)
20,03 Copiii cintă patria șl partidul 

(color)
20,23 Tnvățămlnt, cercetare, producție 

(color)
20,45 Cunoașterea șl respectarea legilor 

— obligație fundamentală a tutu
ror cetățenilor

21,03 Cinecluburile — prezență activă In 
munca polltlco-educatlvă (color)

21,20 Univers, materie, viață (color). 
Emisiune de educație materialist- 
ștlințifică. Istoria Pămlntulul

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

La rindul ei. agenția „D.P.A. Hamburg" scrie : „In meciul de la Sibiu echipa României a întrecut pe merit, cu scorul de 1—0. formația Italiei, gazda viitorului turneu final al campionatului mondial. Cei peste 20 000 de spectatori prezenți în tribune au asistat la un joc spectaculos, in care fotbaliștii români au confirmat rezultatele bune obținute oină acum in preliminariile -«Cupei Mondiale-"...Echipa reprezentativă de fotbal a României a invins cu 1—0 redutabila formație a Italiei, intr-un meci amical disputat la Sibiu. Fotbaliștii români au avut inițiativa în ambele reprize, obtinind in final o victorie meritată. După golul inscris de Sabău. in minutul 48. italienii au încercat să egaleze scorul, dar atacurile lor nu au avut nici o șansă în fața apărării ferme a gazdelor" — notează agenția „China Nouă". (Agerpres) 
frSCHI. • In concursul internațional de schi de la Zakopane (Polonia). austriacul Klaus Retschneider a ciștigat proba de slalom uriaș cu timpul de 2’27”37/100. Proba similară feminină a revenit cehoslovacei Ludmila Milianova (2’29”75/100). • Proba masculina de 1,5 km din cadrul concursului internațional de schi-fond de la Yllaes (Finlanda) a fost cîștigată de suedezul Gunde Svan (33’28”). In proba feminină de 5 km, pe primul loc s-a situat finlandeza Marjo Mattikainen (12’05”).HOCHEI. La Plsen s-a disputat intilnirea internațională amicală de hochei pe gheață dintre selecționatele de juniori ale Cehoslovaciei și Finlandei. Victoria a revenit hoche- iștilor finlandezi cu scorul de 6—4 (2—2, 3—1, 1—1).TENIS. Turneul internațional de tenis de la Key Biscayne (Florida), contind pentru „Marele premiu", a continuat cu partidele din sferturile âe finală ale probei feminine : Chris Evert — Helen Kelesi 6—3, 4—6, 7—6 ; Gabriela Sabatini — Isabelle Demongeot 6—1, 7—5 ; Zina Garrison — Jana Novotna 6—4. 5—7,6—1 ; Helena Sukova — Raffaella Reggi 5—7, 6—4. 6—3.



Luări de poziție împotriva modernizării 
armelor nucleare ale N.A.T.O.BERLIN 30 (Agerpres). — Sutele de mii de participant! la marșurile de primăvară pentru pace din R. F, Germania au exprimat voința a milioane de oameni pentru dezarmare — se arată intr-un articol apărut în ziarul „Neues Deutschland" din R. D. Germană. „N.A.T.O. trebuie să înceteze modernizarea armelor sale nucleare", au declarat partici- panții la aceste demonstrații in favoarea păcii, care au arătat că țările din Alianța Nord-Atlantică trebuie să răspundă pozitiv la propunerile privind reducerea armelor convenționale și armamentelor, precum și a cheltuielilor militare. „Singura cale de a asigura înfăptuirea păcii este realizarea dezarmării" — se a- rată în articol.BRUXELLES 30 (Agerpres). — O „dublă decizie cu sens inversat a

N.A.T.O." a fost propusă de cercetătorii in problemele păcii de la Institutul belgian G.R.I.P. Intr-un studiu privind preconizata modernizare a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, ei cer ca N.A.T.O. să adopte o nouă „dublă decizie", dar, de această dată, în loc ca mai întii să staționeze armele nucleare și apoi să negocieze, să negocieze mai întii și să ajungă la un acord care să nu mai facă necesară staționarea periculoaselor arme. Pentru înlesnirea găsirii unei soluții, cercetătorii de la G.R.I.P. propun instituirea unui moratoriu de trei ani asupra modernizării rachetelor cu rază scurtă de acțiune. Totodată, ei propun inițierea de negocieri între cele două alianțe militare in problema armelor nucleare tactice.
Fondurile alocate pentru înarmări 

să fie transferate spre obiective civileLONDRA 30 (Agerpres). — Sub. deviza „Transferați fondurile", o amplă demonstrație va avea loc marțea viitoare în Marea Britanie, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la crearea N.A.T.O. Demonstranții, membri ai Campaniei pentru Dezarmarea Nucleară (C.N.D.), cea mai importantă organizație pentru pace din a- ceastă țară, vor alcătui un simbolic lanț uman între clădirile Ministerului Apărării șl departamentelor

sănătății șl asigurărilor sociale, pentru a sugera un firesc transfer de fonduri In favoarea acestora din urmă.Bruce Kent, președintele C.N.D., declara că cele 16 țări membre ale N.A.T.O. cheltuiesc în scopuri militare sute de miliarde de dolari, în timp ce fondurile alocate în Marea Britanie serviciilor civile esențiale sint permanent diminuate.

Practicile comerciale protecționiste frinează eforturile 
economice ale statelor in curs de dezvoltareNEW DELHI 30 (Agerpres). — Potrivit raportului anual al Ministerului Comerțului din India — care indică o creștere a deficitului comercial extern in pofida măsurilor susținute Întreprinse de guvern — această situație, cu care se confruntă și alte țări in curs de dezvoltare din regiune, se datorează menținerii unui climat economic și comercial internațional instabil. Se menționează, de asemenea, promovarea in continuare, de către statele occidentale industrializate, a practicilor comerciale protecționiste, care frinează e- forturile statelor angajate pe calea creșterii economice și le reduc tot mai mult accesul pe piața mondială a schimburilor, transmite agenția P.T.I.GENEVA 30 (Agerpres). — Evoluția prețurilor la produsele de bază

îngrijorează țările africane, cu atît mai mult cu cit 90 la sută din veniturile lor provin din exporturile acestor produse, relevă un raport a] U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare), dat publicității la Geneva. Statele a- fricane — se spune in raporț — își bazează economia pe desfacerea pe piața externă a produselor de bază, ori prețurile la aceste produse suferă o mai mare instabilitate decît la cele provenind din țările asiatice sau latino-americane. Aceste fluctuații constante afectează considerabil e- conomia țărilor africane : dacă in 1971—1972, exporturile de produse nepetroliere provenind din Africa reprezentau 26 la sută din totalul exporturilor, in perioada 1983—1984 acestea au ajuns să reprezinte doar 16 la sută.
Reuniunea miniștrilor de externe din țările 

Americii CentraleSAN JOSE 30 (Agerpres). — La San Jose s-au deschis lucrările unei reuniuni a miniștrilor relațiilor externe din țările Americii Centrale consacrate continuării eforturilor de instaurare a unui climat real de pace in regiune — informează agenția Prensa Latina. Miniștrii, care alcătuiesc Comisia executivă a acordurilor de la Esquipolas, vor analiza

probleme privind mecanismele de verificare politică și în materie de securitate a acordurilor regionale de pace, stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate la ultima intilnire cen- troamericană la nivel înalt din Salvador, aspecte legate de demobilizarea forțelor contrarevoluționare nicaraguane staționate în Honduras.
Panama condamnă amestecul S.U.A. 

în treburile interne ale țării

R. S. F. IUGOSLAVIA

Incidentele din provincia Kosovo
• Demonstrații ostile la adresa ordinii constituționale • In ca

drul incidentelor s-au înregistrat morți și răniți
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„Oceanul IndianANTANANARIVO 30 (Agerpres). — In capitala Republicii Democratice Madagascar s-au desfășurat lucrările Conferinței internaționale „Oceanul Indian — zonă a păcii". Au participat numeroși delegați ai
- zonă a păcii“unor organizații internaționale și reprezentanți din numeroase țări ale lumii, care și-au exprimat sprijinul pentru măsuri eficiente de întronare a păcii prin dezarmare.

CIUDAD DE PANAMA 30 (Agerpres). — Președintele executiv al Republicii Panama, Manuel Solis Palma, a respins pretențiile S.U.A. privind condiționarea raporturilor pa- nameZo—nord-americane de prezența generalului Manuel Antonio Noriega în funcția de comandant al
forțelor de apărare panameze — transmite agenția Prensa Latina. El a condamnat amestecul S.U.A. în treburile interne panameze și a cerut încetarea presiunilor externe la adresa politicii promovate de guvernul de la Ciudad de Panama in apărarea intereselor naționale.

BELGRAD 30 (Agerpres). — Agenția Taniug relatează că la Priștina și în alte cîteva orașe din Kosovo au avut loc ample demonstrații ale naționaliștilor și separatiștilor albanezi.Intr-un comunicat al Secretariatului federal pentru Afacerile Interne din Iugoslavia în legătură cu situația din Kosovo, difuzat de agenția iugoslavă Taniug, se subliniază că aceste demonstrații reprezintă o formă de opoziție organizată, fățișă și agresivă față de înăbușirea contrarevoluției din Kosovo, față de aplicarea politicii Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și amendamentele constituționale din R. S. Serbia adoptate recent de cele trei Camere ale Adunării R. S. Serbia.In zilele de 27 și 28 martie, — se arată in comunicat — în mai multe localități din Kosovo au avut loc demonstrații ostile ale naționaliștilor și separatiștilor albanezi, caracterizate printr-un înalt grad de organizare și pregătire, cu elemente de revoltă armată, unii demonstranți dovedind deosebită brutalitate și fanatism. Recurgînd la acte de vandalism și distrugeri, demonstranții au atentat la avutul obștesc și Individual, punînd în pericol, totodată, integritatea fizică a unor cetățeni, indiferent de naționalitate. O deosebită agresivitate au manifestat față de forțele de securitate, folosind împotriva lor arme de foc și alte mijloace. In înfruntările directe care au avut loc in cele două zile între demonstranți și membri ai organelor de securitate, doi milițieni și-au pierdut viața, iar alți 25 au suferit răni mai ușoare sau mai grave. In

rlndul demonstranților s-au înregistrat 19 morți și 49 de răniți. In același timp, organele afacerilor interne au arestat 146 dintre demonstranții cei mai agresivi, împotriva cărora se iau măsurile legale.Agenția Taniug relatează că, ținînd seama de situația creată și de evoluția în continuare a evenimentelor, în Kosovo au fost trimise noi forțe de securitate, formate din membri ai organelor afacerilor interne din republicile socialiste ale R.S.F.I. și provincia Voivodina. care, împreună cu organele afacerilor interne din Kosovo, au sarcina de a apăra ordinea constituțională, viața și avutul tuturor cetățenilor din Kosovo, ordinea publică, liniștea și obiectivele de interes special pentru societate.Prezidiul Provinciei Socialiste Autonome Kosovo, întrunit în ședință extraordinară, a calificat aceste demonstrații, ca și pe cele din zilele precedente, drept atac direct la adresa ordinii constituționale, a politicii U.C.I. și a măsurilor speciale instituite de Prezidiul R.S.F.I. în vederea stabilizării situației din a- ceastă provincie.Pe baza hotărârii Consiliului Executiv al Adunării P.S.A. Kosovo, secretarul provincial pentru afacerile interne din Kosovo a emis un ordin care interzice întruniri în locuri publice și deplasarea în grupuri mai mari de trei persoane pe întregul teritoriu al provinciei.Agenția Taniug informează că Prezidiul R.S.F. Iugoslavia a dispus ca organele de resort să folosească toate mijloacele legale împotriva acelora care se opun măsurilor speciale instituite în Kosovo.

. PRIMIRE LA SOFIA. După cumI transmite agenția B.TA... Todor I I Jivkov. secretar genenal al C.C. al | P.C.B., președintele Consiliului de
IStat al R. P. Bulgaria, l-a primit ■ pe Jaromir Johanes, ministrul I afacerilor externe al R. S. Ceho- '
I slovace, aflat într-o vizită la Sofia.Cu acest prilej au fost examinate I stadiul și perspectivele dezvoltă- | rii relațiilor dintre cele două tărl
Iși aspecte ale actualității politice | mondiale. Ministrul oehoslovac de I externe a fost primit, de aseme- ' Inea, de G. Atanasov, președinte- . le Consiliului de Miniștri, și a avut I oonvorbiri cu omologul său bulgar. I

ARGENTINA

încheierea unei noi runde a convorbirilor interciprîoteNICOSIA 30 ( Agerpres). — La Nicosia s-a încheiat cea de-a doua rundă a convorbirilor intercipriote, în cadrul cărora președintele Ciprului. Ghiorghios Vassiliou. și liderul comunității turco-cipriote. Rauf Denktaș. au examinat posibilitățile soluționării pașnice a problemei cipriote. Cei doi oameni politici îl vor informa la începutul lunii aprilie, la New York, pe secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, asupra stadiului negocierilor, care au început în august 1988 sub egida O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — Liderii comunităților cipriote greacă si turcă. Ghiorghios Vassiliou si Rauf Denktaș. se vor intilni. la 6 și 7 aprilie. Ia New York, cu secretarul general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, pentru a evalua progresele realizate in ultimele luni in negocierile urmărind solutionarea problemei Ciprului — a anunțat, la Națiunile Unite, un purtător de cu- vînt al O.N.U.Convorbirile vor fi precedate de întrevederi separate ale secretarului general al O.N.U. cu reprezentanții celor două comunități cipriote.

INIȚIATIVE POLITICE ÎN PERSPECTIVA ALEGERILOR 
PREZIDENȚIALEBUENOS AIRES 30 (Agerpres). - Intr-o declarație făcută presei ar- gentiniene, candidatul Uniunii Civice Radicale (U.C.R.) la funcția supremă în stat în alegerile prezidențiale de la 14 mai din Argentina, Eduardo Angeloz, și-a exprimat a- cordul cu propunerea peroniștilor de a se forma un guvern de coaliție pentru următorul mandat preziden

țial, care Începe Ia 10 decembrie 1989 — relatează agenția Prensa Latina. El a subliniat că Argentina traversează o profundă criză, care nu poate fi soluționată decit dacă se va acționa Intr-un front comun, la scară națională, pe baza unui program unic de depășire a dificultăților, notează agenția.
SALVADOR

VIENA

Forțele insurgente sînt dispuse sâ accepte imediat 
orice apel la negociere

In vederea impulsionării procesului 
de pace din Orientul Mijlociu

Sesiunea Comisiei O.N.U.VIENA. 30 (Agerpres). — La Viena se desfășoară lucrările sesiunii Comisiei O.N.U. pentru condiția femeii.Atenția sesiunii se concentrează asupra modalităților de aplicare a strategiei de perspectivă vizind eli-
pentru condiția femeiiminarea obstacolelor din calea realizării obiectivelor „Deceniului Națiunilor Unite pentru femei", a sporirii rolului femeii în viața socială, politică și economică.

MANAGUA 30 (Agerpres). — Forțele insurgente salvadoriene își vor intensifica activitatea militară in următoarele două luni pentru a-l determina pe președintele ales al țării. Alfredo Cristiani, — care va prelua oficial prerogativele de șef al statului la 1 iunie — să accepte negocieri vizind concertarea unei soluții politice la conflictul intern — a afirmat Ana Guadalupe Martinez, membră a Comisiei polltico-diplo-

matice a Frontului Farabundo Marți pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.). într-o declarație făcută la Managua. ea a arătat că F.M.L.N. așteaptă instalarea președintelui pentru a avansa o nouă propunere de pace, adăugind însă că forțele insurgente sînt dispuse să accepte imediat orice apel la negociere formulat de puterea executivă înainte de 1 iunie.

ALGER 30 (Agerpres). — Președintele Algeriei, Chadli Bendjedid, a avut convorbiri cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), sosit Intr-o vizită oficială la Alger. Cu acest prilej, au fost examinate ultimele evoluții ale problemei palestiniene, precum și rezultatele recentei reuniuni la nivel înalt egipteano-iordaniano-palestinie- ne în vederea impulsionării procesului de pace in Orientul Mijlociu.In teritoriile din Cisiordania și Gaza, ocupate de Israel, populația palestiniană a marcat, la 30 martie. „Ziua pămîntului" — în memoria celor care s-au‘opus confiscării terenurilor autohtonilor de către autoritățile israeliene de ocupație. în 1976.O grevă generală a fost declarată In regiune de către locuitorii palestinieni. Forțele israeliene de ocupație au impus restricții de circulație, cu începere de miercuri noaptea, pe un termen nedefinit, in zona Gaza, și au

desfășurat noi întăriri atît aici, cît și pe malul vestic al Iordanului — a anunțat postul de radio Israel, citat de agenția KUNA'. (Agerpres)NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — Agenția Națiunilor Unite de lucrări și asistență pentru refugiații palestinieni din Orientul Mijlociu (U.N.R.W.A.) a anunțat că. invocînd rațiuni de securitate militară. Ministerul de Externe al Israelului a respins planurile acestei organizații privind adoptarea de măsuri referitoare la desfășurarea procesului de învă- țămînt în cele 90 de școli administrate de U.N.R.W.A. în teritoriile palestiniene ocupate — informează Departamentul de Informare Publică al O.N.U.Se reamintește că școlile au fost închise la începutul acestui an de autorități, măsură care frustrează de instrucție școlară cîteva zeci de mii de copii palestinieni.

CONVORBIRI LA BEIJING. La II Beijing au avut loc convorbiri în- I tre președintele R. P. Chineze, 1
IYang Shangkun, și Victor Hipolito . Martinez, vicepreședinte al Argen- I tinei, președinte al Senatului. Cu I
I acest prilej — relevă agenția China Nouă — au fost discutate as- | pecte ale relațiilor dintre cele două | țări și s-a efectuat un schimb de
I păreri în legătură cu situația in- ■ ternațională, inclusiv despre efor- I turile privind înfăptuirea unei noi •
I ordini economice internaționale.ÎNTREVEDERI LA HARARE. | Premierul Marii Britanii, Mar-
Igaret Thatcher, în vizită oficială | Ia Harare, s-a întîlnit cu președin- ] tele Republicii Zimbabwe, Robert • I Mugabe, președinte în exercițiu al . mișcării de nealiniere, precum și ' cu șeful statului Mozambic, Joa- i Iquim Chlssano. In cadrul convc - birilor au fost abordate probleme | ale evoluției situației din Africa ’ australă. Președintele Mugabe a
I declarat că țara sa, la fel ca și alte j state africane și nealiniate, se nro- ) nunță pentru instituirea de s. •
Ițiuni economice largi și cuprii toare față de regimul de la P toria, care nu înțelege nici act j I necesitatea abandonării sistemuluide apartheid. ]PLAN DE COOPERARE. La ' I Phenian a avut loc semnarea Pla- , nului de cooperare pentru perioa- I da 1989—1990 între ministerele de < I externe ale Republicii PopulareDemocrate Coreene și Republicii I Populare Chineze — transmite a- | genția A.C.T.C.

Plenara C. C. alHANOI 30 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc Plenara C.C. al P.C. din Vietnam, care a analizat modul in care se înfăptuiesc prevederile Congresului al VI-lea al partidului și a
. C. din Vietnamstabilit sarcini pentru, activitatea viitoare. In cadrul plenarei a rostit o cuvîntare Nguyen Van Linh, secretar general al C.C. al P.C.V., transmite agenția V.N.A.

LUMEA CAPITALULUI 1N ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
Prăpastia dintre bogați 
si săraci se adînceste 
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Aut Weg wm Marfct ÂtnvsnK ț-Realitățile cotidiene din țările occidentale pun In evidență menținerea și adincirea unor grave probleme economice și sociale : cotele ridicate ale șomajului, care provoacă adevărate ravagii mai ales in rindul tineretului ; criza acută a locuințelor ; deficiențele crescinde din sistemul de educație ; obstacolele în ce privește îngrijirea sănătății, costurile spitalizărilor și prețurile medicamentelor cunoscind o adevărată escaladare. Toate acestea și altele contribuie la înrăutățirea continuă a condițiilor de viață ale păturilor celor mai largi ale populației. Concomitent, are loc intensificarea procesului de acumulare a bogățiilor în miinile unui grup tot mai restrîns de oameni, ca rezultat al acțiunii concertate a acestor factori acceatuindu-se tot mai mult scindarea societății capitaliste în două grupe diametral opuse - la un pol oamenii săraci, al căror număr crește continuu, iar la celălalt, un număr din .ce in ce mai restrins de bogați, în mîinile cărora se acumulează avuții imense.

...Pentru cei puțini — 
escalada profiturilorIntensificarea procesului de pauperizare a unor categorii tot mai extinse ale populației se desfășoară după aceleași legi ale orîn- duirii capitaliste, și in Statele Unite ale Americii. In anii '80 in S.U.A. a crescut mult numărul cetățenilor care trăiesc sub limita considerată oficial a sărăciei. Dacă în 1978 cifra acestora era de 24,5 milioane, în 1987

ea atingea 32,5 milioane, rata respectivă crescind de la 11.4 la 13,5 la sută. Potrivit însă unor organizații independente a- mericane. aceste cifre nu reflectă adevărata realitate : de fapt, sărăcia afectează aproape 50 milioane de oameni, deci fiecare al cincilea american.în contrast cu această categorie, au sporit veniturile firmelor capitaliste din S.U.A. Publicația „BUSINESS WEEK" a prezentat recent cifra de afaceri pe anul 1988 a citorva din marile concerne :
Pentru cei mulți — 
povara crescîndă 

a nevoilor...Sub titlul „Occidentul — o lume a inegalităților", săptăminalul politic francez „LE MONDE DIPLOMATIQUE" notează : „Departe de a se reduce, formidabilele inegalități care structurează societățile (occidentale — n.r.) și dau formă raporturilor dintre state si popoare cresc in mod inexorabil. Se a- dincește decalajul dintre bogați și săraci in țările dezvoltate, dintre acestea și restul lumii.Regiune privilegiată a lumii, prospera Europă a comunității (Piața comună) numără in prezent 44 milioane de săraci, fiecare dispunind de mai puțin de jumătate din venitul individual mediu din tară sa ; in 1976, numărul lor era de 30 de milioane".

„In categoria săracilor — continuă publicația franceză — sint incluși un mare număr de persoane virstnice. care trăiesc adesea in singurătate și mizerie, mame de familie celibatare (numărul lor atinge aproape 4 milioane), imigranți. Jumătate din cei 16 milioane șomeri (existenți în țările Pieței comune — n.r.) sint fără slujbe de peste doi ani și majoritatea lor nu mai primesc alocații. Un tinăr sub 25 de ani din patru este lipsit de un loc de muncă, deci și de venit, de surse pentru existență. Cea mai mare parte nu au avut niciodată vreo slujbă", încheie „Le Monde Diplomatique".Prognozele avansate de expertii de la Bruxelles ai organismelor Pieței comune (consemnate in titlul clișat reprodus din ziarul „Un- sere Zeit") sint in continuare sumbre : sărăcia va afecta pină in 1992—1993 circa 55 milioane oameni in țările C.E.E.

Cifra de afaceri Modificăriin 1988 în procente(miliarde dolari) față de 19871. General Motors 110,2 + 82. Ford Motor 92,4 + 163. Exxon 80,2 + 34. I.B.M. 59,7 + 85. Mobil 54,9 + 76. Sears Roebuck 50.3 + 97. General Electric 38,8 — 18. Chrysler 35,5 +21

me a șomajului, folosesc, atunci cînd dețin responsabilitatea guvernării. toate mijloacele puterii spre a favoriza pe marii deținători de averi și capitaluri. Astfel, reforma fiscală realizată ca unul din obiectivele principale ale actualului guvern de coaliție de la Bonn are drept efect imediat pentru cei ce realizează un venit de 1 milion de mărci anual o economie de 22 500 mărci. Este o sumă ce echivalează cu venitul anual net al multor muncitori calificați.
Bugete care îi fac 

pe bogați și mai bogațiO reformă a impozitelor a fost realizată și de guvernul conservator din Marea Britanie — reformă care a influențat direct alcătuirea bugetului, in sensul reducerii unor alocații pentru domenii sociale importante. Bugetul — constata „THE ECONOMIST" - „fi face pe bogați mai bogați", in schimb, „situația pentru cel puțin o treime din cei mai săraci britanici se va înrăutăți și mai mult".După calculele apărute In presa britanică, prin reforma impozitelor guvernul a oferit celor bogați, care reprezintă cinci la sută din populația țării, un „cadou" în valoare de 1,8 miliarde lire sterline.

CUVÎNTARE. în cuvlntul rostit I 1 la plenara C.C. al Frontului de Eli- I Iberare Națională, președintele Chadli Bendjedid a arătat că a- I probarea de către popor a noii Con- I stituții este o expresie a sprijinului Ifață de orientările promovate de . F.E.N. Totodată, Chadli Bendjedid a lansat un apel la intensificarea • I activității vizind transpunerea înviață a hotărîrilor celui de-al VI- I lea Congres al F.E.N. șl la întări- | rea partidului, relatează agențiaI T.A.S.S. iACORDUL DE ÎNCETARE A FO- 1
ICULUI între Organizația Poporu- . lui din Africa de Bud-Vest I (S.W.A.P.O.) și forțele armatei I Isud-africane va Intra în vigoare la1 aprilie, ora 4 Greenwich — a a- | nunțat la Windhoek purtătorul de I cuvint al Organizației Națiunilor 1 I Unite, relatează agenția T.A.S.S. .La rindul său, vicepreședintele I S.W.A.P.O., Danniel Tongarero, a I [declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că Organizația Poporului | din Africa de Sud-Vest va respecta I prevederile acordului.| CONVORBIRI EGIPTEANO-SU- I DANEZE. Președintele Egiptului. ' I Hosni Mubarak, a conferit cu președintele Consiliului Suprem al I Republicii Sudan. El Sayed Ah- | med El Mirghani, sosit într-o (scurtă vizită la Cairo. In cadrul | discuțiilor au fost abordate as- I pecte ale relațiilor bilaterale și 1 I ultimele evoluții pe plan arab și .african, informează agenția I.N.A. IGREVA ÎN ITALIA. Personalul
Idin poșta italiană a participat la o I grevă de 24 de ore în sprijinul apă- I rării locurilor de muncă, infarmea- 1 | ză agenția A.N.S.A. .ACORD. Cu prilejul vizitei oficî- I Iale întreprinse în Franța de ministrul albanez de externe, Reis Ma- | Iile, la Paris a avut loc semnarea | unui acord de cooperare bilaterală Iîn domeniul transporturilor aerie- i ne civile — relatează agenția A.T.A. I

Extravaganțele unui mare proprietar
Baronul Heinrich Thyssen- 

Bornemisza este proprietarul ce
lor mai importante uzine din re
giunea Ruhr (R.F.G.). Recent, 
numele lui a reținut atenția pre
sei prin publicitatea făcută ope
rației de transferare a colecției 
sale de artă — cuprinzind ta
blouri ale maeștrilor picturii eu
ropene. colecție evaluată la 900 
milioane de dolari — din Elveția 
in Spania. S-au oferit să găzdu

iască colecția at.it R.F.G.. cit si 
Elveția. Anglia si S.U.A. A fost 
preferat Madridul, deoarece, ca 
recompensă pentru această opțiu
ne. familia Thyssen iși adaugă 
uriașei averi si ..un titlu de no
blețe". Ceea ce au omis ziarele 
este că baronul operase mai 
înainte un alt transfer — mii de 
muncitori au fost concediați din 
întreprinderile pe care le patro
nează.

In privința profiturilor realizate in 1988, „Business Week" situează pe primul loc concernul I.B.M., producător de computere cu 5,5 miliarde dolari, urmat de Ford și Exxon, cu - 5,3 miliarde dolari fiecare, devansind pe General Motors, care și-a rotunjit anul trecut profiturile doar cu... 4,6 miliarde dolari.Datorită mecanismelor economice și politice inechitabile, redistribuirea veniturilor, a bogăției naționale se efectuează in permanentă in favoarea celor bogați și in dezavantajul păturilor sărace. In Statele Unite ale Americii. de pildă, peste 44 Ia sută din totalul veniturilor au fost preluate de cincimea cea mai bogată a populației. în timp ce cincimea cea mai săracă a primit doar 4,6 la sută.
Un proces alarmant: 

pauperizarea fermierilorSemnificativ este și modul cum se desfășoară procesul pauperizării micilor fermieri in țările membre ale Pieței comune. „In timp ce

marii fermieri — scrie revista vest-germană «DER STERN- — beneficiază de toate avantajele, masa agricultorilor, datorită reglementărilor discriminatorii din C.E.E.. nu este ajutată. Este un sistem de care profită marii fermieri și care îi amenință cu falimentul pe agricultorii cu proprietăți mici și mijlocii. Aproape trei pătrimi din subvențiile C.E.E. pentru agricultură — precizează „Stern" — sint vărsate în buzunarele marilor fermieri". Iată și consecințele acestei orientări :„Peste două treimi din gospodăriile țărănești de pină la 20 de hectare — scrie revista — au dat faliment. In schimb, numărul marilor proprietari agricoli care dețin mai mult de 50 hectare a crescut de peste două ori. Deținătorii celor mai mari proprietăți funciare realizează venituri de 30 de ori mal mari decit micii fermieri".Devine tot mai evident că politicienii burghezi ce propagă virtuțile „economiei de piață", pro- nunțindu-se împotriva „intervenției" statului in rezolvarea problemelor economice și sociale, mai ales a dramaticei și acutei proble

Michael este silit să mun
cească, după ore>e de scoală, 
intr-un depozit de băuturi — 
scrie revista vest-germană 
„Quick". De ce ? Pentru că 
— spune copilul — „tatăl 
* meu este șomer".

Și avatarurile unui șomer„Mai întii !fi pierzi locul de 
muncă ; după aceea, treptat, te 
părăsesc cunoscuții. Copiii îți 
sint improșcați cu injurii, iar pe 
tine te consideră un ..chiulan
giu", pentru că nu ai o slujbă de 
peste un an. Nu trece mult si 
rudele Iți întorc spatele, deoare
ce se tem că starea ta le va știrbi 
reputația. Perspectiva sărăciei

este inevitabilă". Textul, apărut in săptăminalul „Die Zeit" din 
Hamburg, este mărturisirea zgu
duitoare a unui cap de familie 
ajuns șomer, citată Intr-o scri
soare adresată publicației de un 
cititor revoltat de atitudinea „so
cietății de consum" față de mi
lioanele de cetățeni afectați de 
șomaj și sărăcie.

adică 40 la sută din reducerile fiscale operate. Din suma totală, cît reprezintă diminuarea impozitelor. numai 10 la sută revine celor 15 milioane de familii care dispun de veniturile cele mai scăzute. Cît despre „cadoul" tăcut celor bogați. suma de 1.8 miliarde ’ire sterline
ar fi suficientă, potrivit unei comisii a Camerei Comunelor, pentru a acoperi necesitățile urgente ale rețelei sanitare de stat. Dar bugetul nu urmărește o asemenea strategie in folosul celor multi, ci favorizarea marilor deținători de capitaluri.

I REUNIUNE. La Quito vor avea loc in zilele de 4 și 5 aprilie lucră- I1 rile unei reuniuni a Conferinței I I permanente a partidelor politicedin America Latină (C.O.P.P.P.A.L.) I — informează agenția I.P.S. Pro- | blema datoriei externe latino-ame-
Iricane, care depășește 420 miliarde ■ de dolari, consolidarea proceselor I de transformări democratice in re- 1
Igiune, relațiile țărilor Americii Latine cu S.U.A. constituie prinaipa- I lele subiecte ce urmează să fie I dezbătute.I REALIZARE ȘTIINȚIFICĂ. Cer- | cetători americani și britanici au
I anunțat recent că au reușit să rea- ■ lizeze in condiții de laborator, la I temperatura camerei, reacția fuziu- 1
Inii nucleare. Precizarea a fost fă- , cută de Stanley Ponce de la Facultatea de chimie a Universității Utah, și de Martin Fleishmann, profesor de electrochimie la Univer- I sitatea din Southampton (Marea Britanie). Ei au spus că descoperi- Irea — considerată a avea o importanță științifică deosebită — va putea fi folosită relativ ușor pentru
I crearea unei tehnologii de producere practică a căldurii și a energiei electrice — relatează agențiile internaționale de presă.j ALUNECĂRI DE TEREN. După cum transmite agenția T.A.S.S.,
I într-o zonă din Caucazul de nord — în munții din Ceceno- Tngușetia — s-au produs mari a-
I lunecări de teren, care au provocat importante distrugeri. Se a- preciază că numărul total al celor care au rămas fără adăpost st
1 ridică la 30 000 de oameni. Nu s-av înregistrat victime.In lumino acestor realități devine evident că procesul de adincire a decalajului dintre bogați și săraci se va accentua In continuare, pentru că el este favorizat, se poate spune, de ansamblul măsurilor politice și economice promovote conștient de guverne și alte instituții oficiale, măsuri ce își au rațiunea in însăși structura intimă o unei orîn- duiri bazate pe exploatare, inechități și discriminări.
| O VREME NEOBIȘNUIT DI RECE pentru această perioadă s înregistrează In regiunile nordic | nord-estice si centrale ale Iran• lui. în provincia Bakhtaran. strode zăpadă a atins 50 de centlnI tri, informează agenția IRNA.
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