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CONSTANȚA: Importante sporuri 
de producte

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVIII Nr. 14 505 Simbătă 8 aprilie 1989

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

Acționind cu maximă răspundere. in spiritul indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din industria județului Constanța sint hotăriți să întimpine ziua de 1 Mai cu importante realizări in producție. Printr-o mai bună organizare a muncii, in perioada care a trecut din acest an s-au înregistrat importante sporuri la produc- ția-marfă industrială, in condițiile creșterii substanțiale a productivității muncii. Printre unitățile economice fruntașe se remarcă în-

treprinderea „Energia", întreprinderea de Materiale de Construcții Constanța. întreprinderea Integrata de Lină. întreprinderea Antrepriză Construcții Hidrotehnice Portuare.în toate unitățile economice constănțene se acționează în continuare pe linia înnoirii, modernizării și ridicării parametrilor teh- nico-calitativi ai produselor, care să răspundă cerințelor pieței externe și interne, pentru realizarea ritmică a producției fizice și a sarcinilor de export'. (Lucian Cristea).

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

și perfec- mai buna utilizarea
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general a| Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri, 7 aprilie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, au fost examinate materia
le ce urmează a fi prezentate spre dezbatere 
Plenarei Comitetului Central al partidului, care 
își va desfășura lucrările in zilele de 13-14 apri
lie a.c.

La primul punct al ordinii de zi, Comitetul Po
litic Executiv a analizat și aprobat MĂSURI PEN
TRU PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN. S-a propus ca 
lucrările Congresului să aibă loc in a doua parte 
a lunii noiembrie 1989. Totodată, s-a propus con
stituirea a patru Comisii, care să asigure orga
nizarea Congresului, elaborarea Tezelor și a Pro
gramului Directivă de dezvoltare economico-so
cială in cincinalul 1991-1995, precum și exami
narea problemelor de cadre de partid. Măsurile 
pentru pregătirea Congresului și componența Co
misiilor urmează să fie aprobate de Plenara Co
mitetului Central al partidului.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat RAPORTUL PRIVIND ACTIVI
TATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 1988 DE ORGA
NELE SI ORGANIZAȚIILE DE PARTID ÎN DOME
NIUL MUNCII ORGANIZATORICE, IDEOLOGICE 
SI POLITICO-EDUCATIVE, DE SELECȚIONARE, 
REPARTIZARE Șl PROMOVARE A CADRELOR, DE 
REZOLVARE A SCRISORILOR Șl SESIZĂRILOR 
OAMENILOR MUNCII, PRECUM Șl ACTIVITATEA 
INTERNAȚIONALA A PARTIDULUI PENTRU ÎN
FĂPTUIREA HOTARÎRILOR CONGRESULUI AL 
XIII-LEA Șl CONFERINȚEI NAȚIONALE ALE P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a apreciat rezulta
tele obținute in toate aceste domenii și a cerut 
să se acționeze, in continuare, cu fermitate pen
tru întărirea partidului și creșterea rolului său 
conducător in toate sectoarele, pentru îmbunătă
țirea activității de pregătire și promovare a ca
drelor, pentru perfecționarea muncii organizatori
ce, ideologice, politico-educative, de educare 
științifică, materialist-dialectică, de formare a 
omului nou, cu o inaltă conștiință patriotică, re
voluționară și un puternic spirit militant. S-a sub
liniat că la baza întregului proces instructiv-edu- 
cativ trebuie să stea Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și de inaintare a României spre comunism, 
Programul ideologic, tezele și orientările cuprinse 
in Expunerea secretarului general al partidului 
la marele forum al democrației noastre muncito
rești-revoluționare din noiembrie 1988. A fost re
levată necesitatea folosirii tuturor mijloacelor de 
instruire și educare a oamenilor muncii pentru 
cunoașterea și însușirea temeinică a politicii 
partidului, care aplică in mod creator socia
lismul științific la condițiile concrete din țara 
noastră. S-a cerut, de asemenea, să se acțio
neze cu răspundere maximă pentru rezolvarea 
problemelor ridicate de oamenii muncii prin 
scrisori, in audiențe și cu alte prilejuri - expresie 
a profundului democratism ce caracterizează 
orinduirea noastră socialistă.

In același timp, Comitetul Politic Executiv, re- 
levind intensa activitate internațională desfășu
rată de partidul și statul nostru in anul 1988, 
acțiunile și inițiativele secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a reafirmat hotărirea Româ
niei de a milita activ și in viitor, împreună cu 
forțele iubitoare de pace și progres de pretu
tindeni, pentru realizarea dezarmării, in primul 
rind a dezarmării nucleare, rezolvarea pe cale 
pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase 
dintre state, lichidarea subdezvoltării și făurirea 
unei noi ordini economice mondiale, pentru in
staurarea in lume a unui climat trainic de destin-

dere, securitate, ințelegere ți largă colaborare, 
in care toate națiunile să-ți poată concentra 
eforturile creatoare in direcția dezvoltării libere, 
independente, pe calea progresului economic ți 
social.

Comitetul Politic Executiv a examinat ți apro
bat, de asemenea, RAPORTUL PRIVIND MASU
RILE ÎNTREPRINSE IN DOMENIUL SISTEMATIZĂ
RII TERITORIULUI, ORGANIZĂRII Șl MODERNI
ZĂRII LOCALITĂȚILOR, OPTIMIZĂRII TRANSPOR
TURILOR, CĂILOR DE COMUNICAȚII Șl A REȚE
LELOR DE ENERGIE ELECTRICĂ.

S-a subliniat că aceste măsuri se inscriu in 
vastul program, cu caracter revoluționar, elaborat 
ți fundamentat după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., din inițiativa ți cu contribuția determinan
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care asigură 
înfăptuirea neabătută a politicii partidului de 
amplasare rațională a forțelor de producție pe 
intreg cuprinsul țării, de dezvoltare armonioasă, 
echilibratg, a tuturor zonelor și așezărilor urba
ne și rurale, pe baza principiilor moderne și de 
largă perspectivă ale sistematizării teritoriului și 
localităților, ale autoconducerii, autogestiunii și 
autofinanțării, in scopul ridicării permanente a 
calității vieții ți a muncii tuturor cetățenilor 
patriei.

Importantele realizări obținute, in cei peste 21 
de ani de la adoptarea Legii nr. 2 din 1968 cu. 
privire la organizarea administrativă a teritoriului 
țârii, demonstrează cu putere justețea măsurilor 
stabilite, care au condus la dezvoltarea econo- 
mico-socială ți înflorirea continuă a tuturor ju
dețelor și localităților patriei, la creșterea bună
stării generale a întregului popor.

Pornind de la profundele transformări înnoitoa
re care au avut loc in viața tuturor localităților, 
de la cerințele dezvoltării, pe mai departe, a 
României, ale construirii noii orinduiri, precum și 
de la hotăririle consiliilor populare, adoptate in 
sesiunile din luna ianuarie a.c., Comitetul Po
litic Executiv a propus să fie aduse, in continua
re, îmbunătățiri corespunzătoare Legii privind or
ganizarea administrativ-teritorială a țării, care să 
reflecte noile realități existente astăzi in patria 
noastră. In acest sens, s-a stabilit ca, in cincina
lul 1991-1995, să fie elaborate programe de dez
voltare economico-socială a tuturor comunelor, 
orașelor și județelor - ca parte integrantă a 
programului general de dezvoltare a țării - ast
fel incit acestea să devină centre economice și 
sociale puternice, să dispună de toate dotările 
necesare, care să asigure locuitorilor lor condi
ții tot mai bune de muncă și viață, de instruire, 
asistență sanitară, cultură și educație. Aceste pro- 
giame vor fi larg dezbătute cu masele de cetă
țeni in cadrul organismelor democrației noastre 
muncitorești-revoluționare ți aprobate in adună
rile cetățenești ți sesiunile consiliilor populare.

Comitetul Politic Executiv □ apreciat că, pe 
baza îmbunătățirilor propuse, care vor fi supuse 
dezbaterii și aprobării Plenarei C.C. al P.C.R. și 
sesiunii Marii Adunări Naționale, se va adinei 
procesul de apropiere a satului de oraș și se 
asigură creșterea nivelului de trai, material ți 
spiritual, și a gradului de civilizație al întregu
lui popor, realizindu-se astfel obiectivul funda
mental al Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a analizat ți aprobat 
apoi RAPORTUL PRIVIND ANULAREA SI REEȘA- 
LONAREA UNOR DATORII ALE COOPERATIVE
LOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE.

A fost relevat faptul că aceste măsuri, avind 
la bază propunerile secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
un sprijin deosebit acordat cooperativelor agri
cole de producție ți asociațiilor economice inter-

cooperatiste, oglindesc atenția și preocuparea 
partidului și statului nostru pentru dezvoltarea 
agriculturii, pentru sprijinirea eforturilor țărănimii 
cooperatiste in vederea obținerii unor producții 
agricole, vegetale și animaliere, tot mai mari, 
asigurindu-se, pe această cale, o bună aprovi
zionare a populației cu produse agroalimentare 
și satisfacerea tuturor cerințelor economiei națio
nale. S-a subliniat că acest important ajutor tre
buie să constituie pentru cooperativele agricole 
de producție, pentru toate unitățile din agricul
tură un puternic imbold de a acționa cu și mai 
multă fermitate pentru întărirea lor din punct de 
vedere economico-organizatoric și mărirea ren
tabilității întregii activități. Pînă la sfirșitul aces
tui an, toate cooperativele agricole de producție 
trebuie să lucreze fără pierderi, să devină ren
tabile.

S-a propus anularea integrală a datoriilor pro
venite din credite de producție și pentru inves
tiții, contractate pină la sfirșitul anului 1981, 
precum și anularea totală sau parțială a unor 
datorii de aceeași natură contractate in perioa
da 1.1.1982-31.XII.1985. " 
datoriilor din perioada 
ferențiat, pentru unele 
producție in întregime, 
intre 20 la sută și 50 
tuația economico-financiară a 
tive, iar la datoriile anulate să 
rească plata dobînzilor.

S-a stabilit, totodată, ca o 
riile rămase, contractate in perioada 
să fie reeșalonată pînă în anul 1995.

Comitetul Politic Executiv a cerut Ministerului 
Agriculturii, Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, comitetelor județene de 
partid, organelor agricole județene, tuturor co
operativelor agricole să ia măsuri hotărîte în di
recția folosirii cu eficiență maximă a fondului 
funciar, a bazei tehnico-materiale, a tuturor re
surselor existente, sporirii continue a producțiilor 
agricole vegetale și animaliere, indeplinirii exem
plare a prevederilor de plan, înfăptuirii neabă
tute a obiectivelor noii revo! ii agrare.

In continuare, in cadrul ședinței Comitetului 
Politic Executiv, a fost examinat un RAPORT RE
FERITOR LA APLICAREA ÎN 1988 A LEGII PRI
VIND CONTROLUL PROVENIENȚEI UNOR BU
NURI ALE PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU 
FOST DOBINDITE IN MOD LICIT. Din datele 
prezentate rezultă că, anul trecut, organele de 
stat, împreună cu organismele democrației mun
citorești-revoluționare, ou acționat mai intens 
pentru prevenirea cazurilor de încălcare a nor- 
melor legale, fapt reflectat in scăderea număru
lui de infracțiuni in dauna avutului obștesc. In 
același timp, a fost subliniată necesitatea inten
sificării, in continuare, a muncii educative, pen
tru crearea unei opinii de masă in combaterea 
oricăror tendințe de dobindire a unor bunuri fără 
muncă, a oricăror manifestări de păgubire a 
avutului obștesc, de căpătuială și parazitism.

S-a cerut Comisiei centrale pentru îndrumarea 
și controlul aplicării Legii nr. 18 să analizeze si
tuația din acâst domeniu și să ia operativ mă
suri pentru tragerea la răspundere a tuturor 
celor ce se fac vinovați de sustrageri din avutul 
societății. Totodată, s-a indicat ministerelor, or
ganelor centrale cu atribuții in acest domeniu, 
comisiilor județene de îndrumare și control să 
asigure, cu toată exigența și fermitatea, respec
tarea strictă o legalității, a eticii și echității so
cialiste, dezvoltarea și apărarea proprietății în
tregului popor.

VASLUI: Prin 
creșterea 

productivității 
munciiPrin continua înnoire ționare a tehnologiilor, organizare a activității,la tot mai inalți parametri a mașinilor și utilajelor din dotare, ca și prin dăruirea și răspunderea de care dau dovadă, colectivele întreprinderilor industriale vasluiene au reușit ca, în perioada ce a trecut din acest an, să depășească prevederile de plan la productivitatea muncii. Pe această bază a fost realizată suplimentar o pro- ducție-marfă industrială în valoare de 46 milioane lei, materializată in rulmenți, produse electrotehnice și electronice, utilaje tehnologice pentru metalurgie, explorări geologice, foraj și exploatare sonde, confecții textile, produse termo și hidroizolatoare, încălțăminte și altele. Cu cele mai bune rezultate în sporirea acestui important indicator economic de e- ficiență se înscriu colectivele întreprinderilor de rulmenți. „Abrom" și de confecții din Bîrlad, de materiale izolatoare „Premi", mecanică, „Textila" și de confecții din Vaslui, Fabricii de Utilaj Complex Huși. (Petru Necula).

TÎRGU MUREȘ : Indici superiori 
în folosireaChimiștii de pe marea platformă a Combinatului „Azomureș" din Tirgu Mureș obțin rezultate deosebite în întrecerea socialistă ce se desfășoară în întîmpinarea zilei de 1 Mai. Astfel, ca urmare a utilizării la parametri ridicați a instalațiilor tehnologice, respectării riguroase a tehnologiilor de fabricație și folosirii cu inalt spirit

utilajelorgospodăresc a materiilor prime și energetice, chimiștii mureșeni au produs și pus la dispoziția economiei naționale, in perioada care a trecut din acest an, in plus față de sarcinile de plan, 11 700 tone Îngrășăminte chimice cu fosfor și potasiu. 3 400 tone amoniac de sinteză, 3 235 tone acid azotic, 330 tone melamină, (Gheorghe precum și alte produse. Giurgiu).

Se prevede ca anularea 
1982-1985 să se facă di- 

cooperative agricole de 
iar pentru altele parțial, 

la sută, in funcție de si- 
unităților respec- 
nu se mai urma-

parte din dato- 
1982-1985,

V

ALEXANDRIA: O 
nouă capacitate 

în funcțiuneLa întreprinderea de Rulmenți din municipiul Alexandria a fost pusă in funcțiune o nouă capacitate productivă pentru rulmenți radiali axiali cu role conice destinați beneficiarilor din țară și partenerilor de peste hotare. în prezent — așa cum ne spunea ingi- nerul-șef cu probleme de investiții, Marcel Lăzărescu — se acționează în vederea racordării la circuitul productiv, in cel mai scurt timp, a celorlalte capacități cuprinse în programul de dezvoltare și modernizare a acestei întreprinderi, colectivul de aici fiind hotărît să întimpine cu noi și deosebite fapte de muncă ziua de 1 Mai. Astfel, la secția rectificare se lucrează la montajul a încă șapte mașini sosite în ultima perioadă. Tot aici, constructorii amenajează rețelele de alimentare cu lichide tehnologice a utilajelor și pregătesc punerea în funcțiune a grupului electrogen. Lucrări de construcții- montaj se află în derulare și la secția colivii, unde eforturile sînt concentrate pentru punerea în funcțiune a instalațiilor de bru- mare și fosfatare din componența liniilor tehnologice de tratament termic și secundare de suprafață la coliviile pentru rulmenți. (Stan Ștefan).

BIHOR: Pe 
șantierul unui 
nou obiectiv 

energeticRitm intens de lucru și pe șantierul Hidrocentralei Tileagd, din cadrul Amenajării Hidrotehnice a Crișului Repede. în a- ceste zile, a început a doua acumulare de pe Crișul Repede, care va avea, în final, peste 50 milioane metri cubi apă, pentru multiple folosințe, pe lingă producerea energiei electrice. S-au creat astfel condiții pentru începerea probelor complexe la cele două hidroagre- gate de cite 9 MW fiecare încă din a- ceastă lună, constructorii întimpinind astfel. cu noi fapte de muncă, măreața zi a muncii de la 1 Mai.Foto : Marian Antal
MARAMUREȘ: Succese ale minerilorZiua de 1 Mai este întimpinată de colectivele de mineri din bazinul maramureșean cu noi și însemnate succese in îndeplinirea sarcinilor de plan, Printr-o mobilizare exemplară, per- fecționîndu-și continuu activitatea de producție, minerii maramureșeni au trimis spre uzinele de preparare importante cantități de minereuri, acordînd o a- tenție deosebită ridicării gradului de recuperare din abataje, precum și creșterii randamentelor de extracție.— Rezultatele obținute în perioada care a trecut din acest an — ne spune inginerul Nicolae Urdar, director cu producția mi-

nieră din Centrala Minereurilor Baia Mare — confirmă angajarea minerilor și preparatorilor noștri de a îmbunătăți calitatea, dar și de a spori cantitatea minereurilor. în acest al patrulea an al cincinalului ne-am organizat mai bine activitatea, iar minerii și preparatorii, pe baza aplicării unor măsuri de modernizare, au putut obține rezultato superioare celor din anii precedenți. Așa se explică depășirea planului de producție la toate metalele de bază : cu 573 tone plumb, 344 tone cupru, 372 tone zinc și alte metale în concentrat. S-a acționat eficient și pentru în-

deplinirea programelor de cercetare geologică și a planului de investiții, execu- tîndu-se, peste prevederi, 320 metri liniari de lucrări de cercetare și deschidere. La investiții totale s-au executat lucrări peste plan în valoare de un milion lei, iar la construcții-montaj în valoare de 20 milioane lei. Rezultatele obținute pînă acum confirmă angajarea colectivelor de mineri din Maramureș de a îmbunătăți calitatea minereurilor și concentratelor, de a spori gradul de recuperare și valorificare, precum și volumul producției fizice de minereu și metale. (Gheorghe Pârja)
IN ZIARUL DE AZI
• Măsura activității 

muniștilor - fapta, 
lizările concrete !

(In pagina a

Răspunderea
ll-a) animatorului cultural

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
ți de stat

• Exigență, spirit revolu
ționar în pregătirea po- 
litico-ideologică

(In pagina a IV-a)

In întreaga țară, zi și noapte, cu toate forțele, eu toate mijloacele pentru A

ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A ÎNSĂMÎNȚĂRILOR!
• Suprafața însămînțatâ pînă în seara zi

lei de 6 aprilie este de aproape 3,5 milioane 
hectare, ceea ce reprezintă 65 la sută din

programul stabilit pentru culturile de pri
măvară.
• Pentru a se realiza producțiile sporite 

prevăzute pentru acest an este absolut ne-

cesar să se ia toate măsurile, să se acțio
neze zi și noapte, cu toate forțele, spre a asi
gura încheierea însămînțărilor pînă la 10 
aprilie.

Culturi la care semănatul trebuie să se încheie de urgență!
Stadiul însămînțării culturilor menționate mai jos, în seara zilei de 6 aprilie - așa cum ne-a fost comunicat de Mi 

rămase în urmă.nisterul Agriculturii - obligă la urgentarea lucrărilor, cu deosebire în județele

Peste 70 la sută în județele : Mehedinți, 
Prahova, Dolj, Giurgiu, Argeș, Vrancea, 
Brăila și în sectorul agricol Ilfov.

50—70 la sută în județele : Ialomița, 
Buzău, Olt, Dîmbovița, Timiș, Constanța, 
Arad, Călărași, Vîlcea, Bacău, Gorj, Ca- 
raș-Severin, Teleorman, Galați.

Sub 50 la sută în județele : Tulcea, lași, 
Botoșani, Bihor, Satu Mare, Neamț, Co- 
vasna, Vaslui, Mureș, Cluj, Suceava, Si
biu, Alba, Hunedoara, Brașov, Sălaj, Bis- 
trița-Năsăud, Harghita, Maramureș.

70-100 la sută în județele : Alba, Ca
raș-Severin, Olt, Ialomița, Constanța, 
Dîmbovița, Mehedinți, Buzău, Călărași, 
Giurgiu, Timiș, Prahova, Dolj, Argeș, Bră
ila și in sectorul agricol Ilfov.

50—70 la sută în județele : Arad, Bihor, 
Tulcea, Mureș, Cluj.

30—50 la sută în județele ; Teleorman,
Galați, Satu Mare, Vrancea, Vaslui,
Vîlcea.

80-100 la sută în județele : Sibiu, Bi
hor, Suceava, Brașov, Botoșani, Arad, Al
ba, Vîlcea, Constanța, Satu Mare, Cluj, 
Hunedoara și in sectorul agricol Ilfov.

60-80 la sută în județele : Mureș, Ar
geș, Brăila, Prahova, lași, Dîmbovița, 
Neamț, Tulcea, Galați, Dolj, Ialomița, Me
hedinți, Covasna, Bacău, Sălaj, Bistrița- 
Năsăud, Maramureș, Gorj, Vaslui.

26-60 la sută în județele : Teleorman, 
Călărași, Giurgiu, Olt, Timiș, Buzău, Vran
cea, Caraș-Severin, Harghita.

y

Vocabula animator trebuie să aibă drept coreferent cuvîntul latin anima, suflet, ceea ce înseamnă că omul căruia îi conferim acest calificativ lucrează cu inimă in îndeplinirea îndatoririlor sale. Dar cum să detectezi această calitate specială, de vreme ce foarte mulți sînt cei care își fac de regulă datoria cu sirg ? în uriașa mișcare culturală caracteristică societății noastre socialiste, impulsionată sub lumina ideilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se impun forme de activități, inițiative și personalități a căror vocație e să potențeze spiritul creator al maselor și, prin conștiința inaltă a scopului ce ne animă, să determine acțiune energică, talent de descoperitor, să stimuleze în așa fel activitatea și să îndrume cu asemenea inspirație creatorii - incit să se obțină sistematic rezultate optime și de durată. Se cuvine să prețuim cu deosebire atare oameni ce slujesc cu generozitate cauza culturii și care, cu neistovire, fără să aștepte îmboldiri anume și fără să pretindă recompense, se dedică, laborios, unei munci suplimentare, din sentiment civic participativ. Ei posedă o virtuțe pe care timpul nostru o cultivă ; în sfera considerabilă a creației și producției de bunuri spirituale, a literaturii și artelor ce angajează milioane de artiști profesioniști și amatori, a cadrului creat de competiția națională atotcuprinzătoare, „Cîntarea României", această virtute devine un reper necesar. Ea e răsplătită — cum zicea cîndva Voltaire — prin sim- țămîntul de a-ți fi făcut datoria, prin pacea inimii, prin recunoștința poporului, prin prietenia oamenilor de bine.Animatorul cultural poate fi intîl- nit în multe locuri, in orașe și sate, în uniunile de creație și in organizațiile obștești, în forurile ce diriguiesc activitățile culturale dintr-un ținut, într-o școală, într-o unitate productivă, într-o redacție, pe un șantier. Ca scriitor și ziarist, care călătoresc mult și frecvent prin țară, ca președinte, în mai multe etape ale festivalului, al unui juriu al acestuia și cunoscător al unor manifestări de cultură din diverse centre, am întil- nit, prin vreme, numeroși animatori cărora lumea le poartă respect și de care se pomenește cu admirație. Sînt îndeobște oameni bine pregătiți in domeniul lor, cu o mare capacitate de inițiativă și mobilitate intelectuală, neputînd să se claustreze in cabinetul de lucru și să somnoleze in sibaritism, percepînd cu distincție freamătul mulțimilor, permanent

dornici să înfăptuiască,' să extindă raza acțiunilor culturale, să contribuie la deblocarea spiritului creator acolo unde apar stagnarea și indiferența. O atare personalitate poațe determina — cum e, de pildă, în județul Ialomița (e vorba de omul de cultură Gheorghe Antonescu) — un sistem de manifestări care aduce planificat, aici — unde nu există instituții de artă profesioniste — spectacole teatrale, concerte simfonice, ansambluri de operă și balet, gale cinematografice ; să organizeze manifestări de anvergură republicană ; să ofere cadrul unor întîlniri cu scriitori și artiști de seamă ; să inventeze, mai în fiecare an, un nou modul cultural pentru îmbogățirea cunoștințelor și buna petrecere a timpului liber. Un artist autentic, cu vocație de animator — dirijorul și conducătorul orchestrei simfonice din Bacău, Ovidiu Bălan — a inițiat admirabile cursuri de introducere in arta muzicală pentru copii, a pregătit coruri, a format instrumentiști tineri, a întocmit o hartă de turnee permanente ale formațiilor orchestrale în mai multe localități ale județului, dobindind rezultate însemnate, de adîncime, în tot ceea ce întreprinde. O directoare de teatru — prima femeie conducător al unui teatru național, Lucia Nicoară, din Timișoara — a pus aici bazele unei importante manifestări de cultură teatrală, „Gala dramaturgiei românești de actualitate" (in periodicitate bienală) ; a constituit o modalitate permanentă de contact între scenă și școală: „Teatrul și catedra", a statornicit stagiuni permanente în localități ale județului, a implicat trupa în multiple și temeinic ordonate activități de culturalizare specifică. In vasta mișcare a umorului popular românesc modern, pe care o constituie brigăzile artistice și grupurile satirice, au apărut remarcabili textieri și inventivi instructori, ce beneficiază de o întinsă reputație. Unul din ei, Sergiu Vitalian din Zalău, a îndrumat la început o singură formație — ce a luat premiul intri în Festivalul național ; a creat apoi cîteva brigăzi artistice în oraș, pe urmă a ajutat, împreună cu colegul său cultural Ștefan Goanță, să apară altele și în județ ; în cele din urmă ei au reunit unele din talente într-o echipă de teatru de estijjidă, primită cu multă bucurie de localnici. Reprezentațiile călăuzite de asemenea animatori au mai totdeauna savoare, nerv, o organizare scenică excelentă. Un om de cultură arădean. Teodor
(Continuare în pag. a V-a)
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CONVORBIRI CU PROMOTORI Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

„Să cunoști bine oamenii, iar ei
Constanța și Satu Mare, Iași, Timiș și Dîmbovița, Zimnicea, Sighetu Marmației și Drăgășani — iată doar citeva din locurile țării in care, abordîrid împreună cu activiști ai comitetelor județene, municipale, orășenești și comunale de partid, cu tovarăși din activul de partid din industrie, agricultură, din știință, invățămînt și cultură aspecte ale stilului de muncă, am deslușit importantele mutații în felul de a gindi și de a acționa, determinate de Tezele din aprilie și de Expunerea din noiembrie ale secretarului general al partidului, tovarășul, Nicolae Ceaușescu. Aceste mutații au imprimat un suflu nou, dinamizator întregii activități politico-organizatorice. Transpunind în viață una dintre ideile fundamentale ale acestor documente programatice, și anume aceea că „rolul conducător al partidului nu se poate și nu trebuie să se realizeze din afară, ci prin angajarea directă a membrilor de partid, începind cu cadrele de bază ale partidului, în munca de dezvoltare a patriei", organele și organizațiile de partid din întreaga țară iși reevaluează și redimensionează intreaga activitate pentru a răspunde cit mai deplin acestor cerințe de mare însemnătate.Un accent deosebit este pus pe perfecționarea stilului și a metodelor de muncă ce asigură înfăptuirea firească, organică a rolului conducător al partidului prin integrarea organizațiilor de partid in întreaga viață economică și socială, împletirea strinsă a activității lor cu cea a organelor de stat și organismelor democratice, a organizațiilor de masă și obștești. Tocmai pornind de la faptul că activul, cadrele de bază ale partidului trebuie să se angajeze direct in înfăptuirea hotăririlor partidului și a legilor țării a fost introdus principiul cumulului de funcții in activitatea de partid, de-stat, economică și socială. în a- celași timp, cele mai bune cadre de partid sînt angajate cerea organelor de științifice și sociale, de partid cu cea de feritelor sectoare. ______ ____lucru duce la o întărire puternică a legăturilor partidului cu toate sferele activității sociale, cu masele largi de oameni ai muncii.Realitățile vieții noastre confirmă cu puterea de argument a faptelor că partidul nu se poate limita doar la elaborarea liniei politice generale, a strategiei dezvoltării, lăsind pe seama altcuiva — pe seama cui 7 — răspunderea directă pentru realizarea planului și a programelor. „Trebuie să nu uităm niciodată, subliniază secretarul general al parti-

dulul, oă numai in măsura în care partidul va acționa cu întreaga sa forță in vederea Înfăptuirii Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism avem șl garanția realizării cu succes a acestuia".Partidul acționează prin comuniști, prin organele și organizațiile de partid ce înfăptuiesc, fiecare la locul său de muncă și în domeniul său de activitate, rolul conducător al partidului. Desigur, organele de partid nu trebuie să înlocuiască

oamenllor muncii, studiind aprofundat, cu exigentă problemele ce apar, contribuind la rezolvarea pe loc a unor neajunsuri și rămîneri in urmă, stabilind ce trebuie făcut in continuare, controlînd modul cum se înfăptuiesc măsurile adoptate. Fără Îndoială, aprecierea activității fiecărui colectiv, a fiecărui organ de partid, a fiecărui comunist nu trebuie, și nu se poate !, întemeia pe declarațiile de bune intenții, pe autocriticile din ședințe, ori- cit de sincere ar fi acestea, și cu atît mai puțin pe justificările de
Măsura activității 

comuniștilor -
fapta, realizările

Luind poziție fermă împotriva unor asemenea situații, împotriva unui asemenea mod de lucru nean- gajant și ineficient, consfătuirile de lucru de la Comitetul Central al partidului, ca și recentele ședințe ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pun un accent deosebit pe promovarea unui stil de muncă dinamic, operativ și eficient, pe implicarea organelor și organizațiilor de partid, a cadrelor, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în adoptarea măsurilor și rezolvarea problemelor care să ducă la îndeplinirea planului pe primul semestru și întregul an, dobindirea, in 1989, a unor producții agricole vegetale și animale la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. „Trebuie insă să lucrăm mai bine, cu mai multă răspundere !“ — este apelulvibrant, pătruns de o pilduitoare grijă față de binele țării, adresat în primul rînd organelor și organiza- secretarul „Ceea ee fie mai acționeze

să-și cunoască bine îndatoririle"despre oameni de oamenii in

concrete!

direct în condu- stat economice, îmbinînd munca conducere a di» Acest mod de

organele de stat sau organismele democratice, după cum nu trebuie să le preia atribuțiile, să le „tuteleze", ci să asigure buna funcționare a acestora.Modalitățile de acțiune, de implicare concretă sint multiple și extrem de diverse ca înseși realitățile vieții. Pe prim-plan se situează insă axarea mai puternică a întregii munci organizatorice pe problematica economică și socială, folosirea pîrghiilor de acțiune pentru realizarea planului, depășirea unor neajunsuri și greutăți, soluționarea concretă și operativă a problemelor care apar intr-un domeniu sau altul, intr-un loc de muncă sau altul. Tocmai de aceea comuniștii trebuie să se afle in permanență acolo unde e mai greu, acolo unde o cer interesele partidului, ale tării, oferind exemplul personal, unind forțele, di- recționînd eforturile. Merită a fi pusă în evidență experiența bună a constituirii unor colective care, cu- prinzînd activiști de partid, specialiști, tovarăși din activul de partid, acționează in întreprinderi, pe șantiere. in unități agricole, împreună cu comitetele de partid și consiliile

genul „am analizat, am prelucrat, am luat măsuri", ci numai pe rezultatele concrete, pe faptele ce constituie și esența și adevărata măsură a spiritului revoluționar. Altminteri spus, aprecierile asupra întregii munci politico-organizatorice. asupra stilului și metodelor de lucru folosite de organele și organizațiile de partid sint determinate de măsura reală a îndeplinirii planului, a programelor de dezvoltare, sint evaluate la clntarul drept a ceea ce s-a realizat efectiv — prin participarea efectivă, prin angajare efectivă -- pentru Întreaga societate.Cu atît mai de neînțeles și de neacceptat sint situațiile in care activiști de partid, cadre cu munci de răspundere din ministere și centrale se deplasează — uneori chiar de mai multe ori — în unități ce au serioase dificultăți privind dotările, colaborările, încheierea contractelor, corelarea cifrelor de plan, fără a rezolva practic problemele care sînt de competența lor. care „țin" de atribuțiile lor. Această lipsă de implicare, de angajare este deosebit de păgubitoare.

țiilor de partid de general al partidului, ne preocupă este să multă inițiativă, să se mai intens pentru realizarea acestor programe, să se dezbată și să discute cum să perfecționăm activitatea dintr-un sector sau altul, pornind insă, desigur, de la principiile socialismului științific, de la asigurarea dezvoltării socialiste a patriei noastre". Iată, puternic pusă în evidență, însemnătatea inițiativei, a acțiunii, a perfecționării pe coordonatele socialismului, care in concepția partidului. a secretarului său general, ca și în munca practică de zi cu zi, se construiește cu poporul și pentru popor. Se construiește deci prin angajarea, prin implicarea tuturor.In fiecare organizație de partid, în fiecare colectiv de muncă trebuie să se lucreze mai bine, cu mai multă răspundere. Acesta este imperativul muncii șl acțiunii de fiecare zi prin care întregul popor in- timpină făptuiri versate gust și al năj-or chidere toarelor programe de multilaterală dezvoltare a patriei. Trebuie să se lucreze mai bine — iată comandamentul acțiunii, al implicării tuturor în tot ce se măreț pentru patriei.

cu noi și remarcabile in- ziua de 1 Mai, a 45-a ani- a istoricei zile de 23 Au- a Congresului al XIV-leapartidului, bilanț către moment de impuși de largă des- împlinirea cuteză-
făurește trainic și prezentul și viitorul
Gh. ATANASIU

Scriem» adeseori, legați trup și suflet . . mijlocul cărora au văzut lumina zilei, au Învățat și muncit. Unul dintre ei poate fi Petrea Botezatu. S-a născut în urmă cu 62 de ani. în comuna Schela, județul Galați. Este țăran și. precum ne va destăinui mai jos. este mîndru de meseria sa. Din 1958 este membru al consiliului de conducere, iar din anul 1961 — președinte al cooperativei agricole din localitate. Ii propunem o discuție pe o temă 'vastă și generoasă : „Ce înseamnă să fii agricultor azi".— Să incepem printr-un tablou al activității desfășurate de unitatea pe care o conduceți.— Dispunem de 3 089 ha teren agricol. din care 253 ha cu vie. Cultivăm porumb, grîu, floarea-soarelui. soia, cartofi, legume, furaje. Avem un sector zootehnic cu l 100 taurine (din care 500 vaci și juninci). circa 5 000 oi, 40 000 păsări. Dispunem de 200 cai de muncă. Averea cooperativei depășește 70 milioane lei. Producția globală a trecut de 60 milioane lei pe an. Bilanțul pe 1988 l-am închis cu 20 milioane lei în cont. în condițiile nu tocmai favorabile ale anului 1988. am obținut totuși 4,7 •'milioane lei beneficii. Am realizat 4 612 kg griu la hectar pe 1 000 ha (cea mai mare producție din istoria cooperativei). 10 530 kg porumb la hectar. 3 800 kg/ha la floarea-soarelui (pe anumite suprafețe), peste 10 500 kg/ha la struguri. însă marile satisfacții dă sectorul zootehnic ; cea mai producție de lapte — cea din 1988 — a fost de 4 850 litri pe furajată ; de asemenea, peste lină pe fiecare oaie. Autorii acestor producții sînt. desigur, membrii cooperativei noastre, numărînd 1 030 familii. participarea la muncă ridicîn- du-se la circa 800 de brațe. Pentru rezultatele obținute am.primit 11 distincții : „Ordinul Muncii", „Meritul Agricol", „Erou al Muncii Socialiste" și. in anul 1986, titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare", acesta din urmă pentru producția de lapte de 4 522 litri pe vacă furajată de la un efectiv de 415 vaci. Celelalte distincții au fost decernate pentru producțiile mari de lapte, struguri ș.a.— Conduceți, așadar, o unitate a- gricolă fruntașă pe județ și pe țară. Ce vă apropie și ce vă deosebește de celelalte 7— Comuna Schela se află la numai 20 de km de Galați și de combinatul siderurgic de aici. Există tentații de ciștig. Totuși, oamenii noștri nu pleacă, deoarece ciștlgă bine in cooperativă. In zootehnie se ciștigă și

peste 5 000 lei pe lună. Și am în vedere pe cei mai harnici : Nicu Marin. Vasile Pătrinjel, Gh. Dajboc. Sandu Enică. Mihai Stoian, Vasile Drăgan și alții. Cei care scot sub 2 500 lei pe lună nu sint menținuți pe funcție, pentru că aduc pagube cooperativei. Ii acceptăm să lucreze în zootehnie doar pe cei cu drag de animale. Ele cer îngrijire, preocupare. Apreciez mult hărnicia femeilor, priceperea și delicatețea lor în zootehnie. Și asemenea calități sînt necesare atunci cînd vorbim, pretindem obținem producții mari.— Deși numai' dragostea față animale nu rezolvă, totul...— Să discutăm atunci despre raje. La noi de producerea furajelor se ocupă direct consiliul de conducere al unității. Cînd facem repartizarea suprafețelor dăm prioritate și alegem cele mai bune terenuri pentru furaje. Cultivăm lucernă, borceag, strîngem capitule de floarea-soarelui, pleavă, coceni, porumb, siloz și sfeclă furajeră. La animalele cu producții mari, pentru asigurarea numărului necesar de unități nutritive sa intervine și cu tăriță, gozuri etc. De cind a luat ființă cooperativa noastră n-a fost nici un an să nu ne ajungă furajele. Tot de atunci ajutăm și unele cooperative din jur, chiar și întreprinderi agricole de stat. Lucerna se cosește în brazde, a doua zi se întoarce. O stringem cu un
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fu-

ni le mare anul vacă8 kg La Cooperativa Agricolă 
de Producție Schela-Galați
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TULCEA: Ansambluri urbanistice moderne
Preocupările de azi

pentru bucuriile de mimePuține sînt zilele in care primarul municipiului Rîmnicu Vilcea, Gheorghe Alboiu, să nu treacă prin cartierul Ostroveni. O prezență deloc intimplă» toare dacă avem in vedere că în această zonă urbanistică trăiesc aproape 45 000 locuitori, cifră care egalează numărul populației existente in a- cest municipiu in anul 1965. în asemenea condiții, cite probleme gospodărești, sociale șl edilitare nu sint de rezolvat intr-un perimetru atit de dens populat 1Dar rareori in aceste deplasări se intimplă ca primarul municipiului să nu se oprească și la una din cele trei unități școlare ori la una din cele trei grădinițe cite funcționează in Cartier.— Firesc 1 — ne mărturisește el. In acesț cartier, o treime din numărul locuitorilor sint de virstă școlară și preșcolară și, prin urmare, nu putem scăpa din vedere cum sint crescuți și educați copiii, ce condiții se mai cer a- sigurate în acest scop.Luind drept reper aceste preocupări, zilele trecute am poposit la grădinița nr. 1 Ostroveni. Aici, tr-o clădire modernă, 18 educatoare se ocupă dragoste șl stăruință pregătirea copiilor, materială a acestei unități preșcolare nu diferă de cea existentă în celelalte grădinițe din municipiu. în rafturile celor 11 clase stau frumos rînduite nu numai tot ce-și poate dori un copil, dar și tot ceea ce este necesar pentru practica didactică și educațională : jocuri de construcție, truse de creație, seturi de jucării, instrumente muzicale, dar <$i aparate de proiecție. diapozitive, magne- tofoane, casetofoane și incă multe altele.Facem cunoștință și li stirnim Ia discuție pe cîți-

va dintre voinicii și co» sinzenele din grădiniță.— Vrei să te cheamă 7— Roxana ban.— Dar pe abordăm pe stingă ei.— Ciprian rel.— Știi unde lucrează tăticul tău 7

ne spui cumMaria Șer-tine 7 ■ 11micuțul dinVegu Stejă-

Privirea interlocutoare dragoste spre ochii educatoarei Adriana Iliescu, directoarea grădiniței, care asistă la această discuție și care simte, ca și noi, că nici un alt argument mai puternic nu poate reflecta satisfacția pentru munca desfășurată. Replica directoarei nu se lasă nici ea așteptată.
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dene
— Da, la fabrică...— La ce fabrică 7— La întreprinderea echipament hidraulic.în tot acest timpprivește cu o curiozitate pură o fetiță care — am aflat imediat de ce — nu poartă uniforma de grădiniță, fiind îmbrăcată intr-un costum alb, strălucitor.— Eu sint Mihaela To- mescu — spune dintr-o răsuflare —, azi împlinesc șase ani și la toamnă merg la școală...— Cind vei fi școlăriță vei mai trece pe la tă grădiniță 7— Păi, sigur că da— De ce 7— Ca să mai văd . varășele educatoare 1

aceas-
!

pe to*

— Despre copiii din grădinița noastră, ca despre toți copiii țării, nu se poate vorbi decît cu cele mai alese cuvinte. Ei, acești copii, au fost dintotdeauna și vor rămîne intotdeauna comoara noastră de suflet, partea cea mai scumpă a ființei unui popor. Cred că nimic nu definește mai bine pe un om de- cit felul în care crește și iubește copiii, făurindu-șl prin ei orizontul propriu al aspirațiilor. Cred că nimic nu poate egala bucuria unui educator de a se putea privi in ochii curați și limpezi ai copiilor...— Acest gind este ca un ax In jurul căruia gravitează toate îndatoririle educatorilor. De aici și între-

barea : care considerați că este cea mai importantă misiune a educatoarelor din această grădiniță 7-- Poate că cea mai dificilă misiune a noastră este să răspundem întrebărilor acestor copii cu ochii mereu iscoditori. E dreptul lor de a intreba și obligația noastră de a le răspunde de ce crește pădurea, unde se nasc izvoarele, de ce este albastru cerul. Prin acest permanent dialog, deloc ușor, vrem să contribuim la e- ducarea acestor copii, la pregătirea lor spre a face frumos și drept primii pași în viață. în acest scop, vreau să amintesc că a- vem in grădinița noastră cadre cu o temeinică pregătire pedagogică, cu experiență și răbdare, si că baza materială de care dispunem (ca de altfel toate grădinițele din municipiul nostru) este in măsură să satisfacă dorințele firești, ale copiilor de a se juca,' de a învăța, de a fi instruiti. Toate educatoarele noastre știu bine că profesia și munca noastră nu au alt sens decît viguroasa și dreapta creștere a a- cestor copii minunați, de a-i îndrepta cu demnitate în viață, de a fi folositori patriei, viitorului ei mai înfloritor....în acest univers pilăriei descifra bucuriei cipiului cite ori burileunitățile școlare și preșcolare ale ostrovenilor. Bucurie și satisfacție că și aici, ea peste tot in țara noastră, prin grija partidului, copiilor le sînt asigurate cele mai bune condiții de viață, de pregătire.

în ultimii 25 de ani municipiul Tulcea a cunoscut o puternică dezvoltare urbanistică concretizată in construcția a peste 20 000 de apartamente, două case de cultură, o modernă Casă a cărții, numeroase unități comerciale și de prestări servicii, toate acestea schimbând complet înfățișarea bătrînului oraș de. la Dunăre, poartă de intrare în Deltă. în ultima perioadă, strada Babadag a devenit, prin grija edi- cuar- nu- ali-Iilor,- un modern bulevard, blocuri moderne, inspirate din hitectura specifică locului, cu meroase magazine, unități de

mentație publică și de prestări servicii.Constructorii tulceni au dat contur deja și celui mal tinăr cartier al orașului, situat in zona de centură din sud-vestul Tulcei, aici fiind date in folosință recent 75 de apartamente. De menționat că noul cartier E-3 vâ blocurile ce vor pa a doua pe (Adrian Vasile). face legătura cu fi ridicate in eta- strada Babadag.In imagine • Noua înfățișare a străzii Babadag din municipiul Tul- cea (Foto : S. Cristian)

grad de umiditate mai mare. Nu se balotează. Pentru conservare șl păstrare avem 20 de finare. Se conservă lucerna vitaminoasă pentru tineretul bovin și ovin. De toate avem circa 3 000 tone furaje. Ne ajung de la un an la altul.— Adăposturile pentru animale au ceva deosebit 7— Dispunem de 12 adăposturi corespunzătoare, de tip gospodăresc, realizate in regie proprie, fiecare pentru o capacitate de 110—120 capete. Condițiile de hrană, de adăpost, priceperea oamenilor ne-au permis să obținem producțiile de lapte amintite. Pentru că o medie de 14,5 litri de lapte pe vacă in fiecare zi la întregul efectiv sau 17.5 litri de lapte pe zi de pe fiecare vacă mulsă sint cifre care atestă nivelul ridicat al producțiilor noastre. Aici cred că trebuie să adaug sprijinul important primit din partea irigațiilor. Din anul 1986 beneficiem de irigații, ceea ce ne-a permis să asigurăm producții mai mari de furaje și Ia alte culturi. Firește, nu pot omite forța secției de mecanizare din comună : 52 tractoare, 14 combine pentru cereale, 12 sape rotative, 10 semănători pentru păloase, 6 pentru culturi prăși- toare, cultivatoare și alte mașini.— Să vorbim mai mult despre oamenii dumneavoastră. Cum muncesc 7 Cum gindesc 7 Se ’ consideră specialiști în agricultură sau doar simpli executanți 7— Avem șase ferme — cinci vegetale și una de taurine, — o brigadă mixtă de ovine, porcine, cabaline, o altă brigadă de păsări ouă- toare. Să mai amintesc și despre sectorul mecanic propriu. Cooperativa are 14 autocamioane, 11 tractoare și 40 de căruțe. Ne ajung să facem față cerințelor de transport in perioadele de virf. Lucrăm cu un singur specialist, inginerul-șef al unității, Ion Șerb, prezent la noi de la absolvire. Șefii de fermă sint țărani cu multă experiență, cu mare dragoste de meserie și lucrează la fel de bino ca specialiștii. Atit timp cit obțin producții ridicate se cheamă că sint pregătiți la acest nivel, nu 7 Oricum, rezultatele nu sint mai mici decît in fermele conduse de ingineri. Important este, in orice loc. să vrei să faci. Să cunoști bine răspunderile ce-ți revin și să le respecți. Dacă vrei, este imposibil să nu realizezi. Te interesezi, întrebi, înveți, te pregătești mai bine, la nivelul cerințelor și realizezi. Pentru leneși e mai ușor să nu facă decit să facă. La nbi asemenea țărani se elimină singuri. In cooperativă avem oameni muncitori, devotați, înțelegători. Chiar și atunci cind nu le-am dat cit le-am promis, pentru că n-am realizat producțiile scontate, ei au înțeles aceasta. Sint oameni care-și cunosc bine meseria. Meseria de țăran. Mie, ca președinte, nu mi-e rușine să recunosc că sînt țăran cooperator. A fi țăran înseamnă să iubești pămîn-

tul, să-i dorești rodnicia; înseamnă să iubești animalele, să te ocupi de ele. să le ajuți să dea producții mari. Unii înțeleg cuvintul țăran ca o jignire. Așa cum i se spune cu mindrie muncitorului muncitor, așa trebuie să i se spună și țăranului țăran. Cu aceeași mindrie. Țăranul trebuie să cunoască bine, și să știe să aplice tehnologiile moderne, să fie în pas cu timpul său. Altfel nu poate avea rezultate. într-un cuvînt, să știe meserie. Noi punem mare accent po transferul de experiență intre oamenii noștri, pe cursurile profesionale, agrozootehnice. Și mai punem bază pe schimbul de miine.— Tinerii din Schela meseria de țăran 7— Sint. Consiliul de ocupă îndeaproape de nerilor cu liceu din timpul se simte nevoia unor oameni mai tineri, mai bine pregătiți, pentru că cerințele sint mari. Avem a- ceste cadre in comună. Sînt tineri devotați localității, cooperativei. Au văzut' de la părinți că omul harnic, poate ciștiga bine și in agricultură. Desigur, de la tineri nu avem la început aceleași pretenții ca de la cooperatorii cu experiență. Tinerii, familiile tinere trebuie ajutate. Dacă vor să-și ridice casă vin la cooperativă. îi sprijinim cu meseriași, îi ajutăm să-și procure unele materiale. le asigurăm și transportul. îi și împrumutăm cu sume de bani.— Cum înțelegeți noua revoluție agrară 7— Eu cred că noua revoluție agrară înseamnă să-i dăm pămintului tot ce trebuie, să-l lucrăm științific, ca la carte, iar in final să obținem producții cit mai bune. Din păcate, uneori se mai intimplă și altfel. Trebuie să-i administrăm îngrășăminte mice, dar noi lăsăm pămintul acest ajutor. Trebuie să-i dăm șase ape, dar noi îi dăm doar două. Iar cînd ne ajută natura și avem ploi bune se cheamă că am fost deștepți. Sau in zootehnie, dacă nu te preocupă in permanență problema asta, mai bine să nu te apuci de treabă.— Sînt și probleme la cooperativa din Schela 7— Unde nu sint 7 Totul e să le bi- ruiești, să te zbați. Știți vorba aceea, copilul care nu plînge... Evident, nu le putem face singuri pe toate. Unele ne depășesc. Atunci cerem ajutorul. Ni se dă. Nu s-a întîmplat să nu găsim sprijin la județ. Cel mai rău pentru cooperativă este ca asemenea momente să taci, să prefaci că n-ai probleme. Eu nu mă sfiesc să solicit sprijin. Oriunde. Mă consider alesul oamenilor, angajatul lor. Și de aceea mie iml revine sarcina cea mai grea. Și răspunderea cea mai mare, atunci cind lucrurile nu merg bine. Eu sînt vinovat de aceasta. în primul rind, eu. Progra- nțuL.meu de lucru este cel cunoscut in agricultură din moși-strămoși, adică de cum se luminează de ziuă, adesea chiar înainte de a dă zorii, pină după ce se întunecă. Așa muncesc țăranii. Nu după ceas, ca la oraș, ci după soare. Cu oamenii mă văd zilnic : în cimp, in zootehnie, prin sat. seara, la sediul cooperativei. Mă caută pentru fel de l'el de treburi, unele de-ale obștii, altele personale. Toate treburile oamenilor sint importante. Pentru fiecare dintre ei trebuie să-mi fac timp.— Ce moment deosebit din viața cooperativei v-a rămas în minte 7— Acele momente cind m-am aflat in preajma secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în luna august 1987 l-am avut oaspete la Conducătorul partidului și statului nostru a vizitat culturile, a / cu oamenii, ne-a dat indicații. Le-am respectat întocmai. Astfel se și plică recoltele și producțiile mari din ultima vreme.*In ziua cînd am purtat această cuție, Petrea Botezatu era bucuros. Plantele primeau prima udare din acest an. Iar bucuria apei adusă de sistemul de irigații contaminase sufletul acestui om foarte ocupat, înțelept, un adevărat țăran din neamul celor pe umerii cărora s-a sprijit țara secole și secole de-a rindul. Pentru că numai țăranii autentici știu să se bucure o dată cu griul crescut sub protecția apei, o dată cu natura vegetală și animală din ograda îmbelșugată a cooperativei, a obștii.
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comunade pe muchea dealuluiPrivită _ .ce-o străjuiește, comuna Berea a- pare ca o firească împletire a operei naturii cu opera omului : apa Buzăului, cumințită intre malurile taluzate, se înfrățește cu zona industrială. cu blocuri zvelte și zarzări in floare. Dealurile din împrejurimi se apleacă parcă sub povara dulce a livezilor de meri. Aerul miroase a proaspăt și a piine caldă abia scoasă din cuptorul brutăriei. Mai jos. in vale, presimți eșapament de mașini grele. Aici, la Berca-Buzău. pămîntul iși respiră „aurul negru"...— Istoria comunei se îngemănează cu cea a petrolului — ne spune primarul localității. Descrie un cerc cu brațul pe care il oprește în dreptul unor sonde vechi : „veteranele". Oamenii de aici s-au făcut cunoscuți cam de prin secolul al XIX-lea. de cînd pămintul și-a scos la iveală bogăția. Să nu •credeți că atunci oamenii au făcut avere din asta I Nu... Alții au făcut avere. Localnicii au fost mulțumiți că au avut uncie să muncească. Vedeți, pe aici sint multe pante, alunecări de teren și prea mare lucru nu puteâu cultiva...Nicolae Agapie este primar in Berea de patru ani. Om al locului. Omul potrivit — la locul potrivit, spun cei mai multi cetățeni despre el. Se vede din respectul cu care il tratează. Și chiar din... înfățișarea de astăzi a Bercăi.— Cum arăta comuna dumneavoastră acum 45 de ani 7— Citeva sonde de mică adinci-

Berea prinde contur unme, un „cartier" al petroliștilor, adică al specialiștilor schelei, case răzlețite ne dealuri, ulițe prăfuite pe care se jucau copiii flăminzi. în citeva cuvinte. Berea arăta ca o barcă de pescari plutind pe o mare de aur.— Petrolul a însemnat pentru Berea un destin fericit 7— Pentru Berea de azi. da. Să argumentez : incă din primii ani

din sfera economică petrecute după 1965 au determinat schimbări profunde în toate celelalte domenii. De pildă, în comuna noastră, din cei 10 mii de locuitori, 4 mii sint astăzi muncitori. Alții lucrează în cadrul cooperativei agricole de producție, în ferma pomicolă a I.A.S.-ului sau în mica industrie. Iar mica industrie înseamnă la noi : atelierul de tuirnă-
LOCALITĂȚILE PATRIEI PE COORDONATELE 

CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE

ai construcției socialiste s-a dezvoltat și s-a modernizat sistemul de extracție a petrolului. Deja forăm la mare adincime la Minză- lești, Focu Viu și Sibiciu. Schela de foraj și cea de producție petrolieră au devenit, astfel, unități de importanță republicană. Ca și întreprinderea de sticlărie pentru menaj și Fabrica de produse ceramice. Să vă mai spun că valoarea producției-marfă industrială este in acest an de multe sute de milioane de lei. Numai industria mică aduce, anual, 21 de milioane. Prestările de servicii alte 17 milioane.— Care este data de naștere a noii industrii din Berea 7— După 1965. Știți, și pentru noi. Congresul al IX-lea al partidului a insemnat enorm. Toate mutațiile

torie, balastiera, atelierul de confecții metalice, cel de ascuțit tăvălugi pentru moară, moara, brutăria și altele. Avem 24 de unități de prestări servicii și 3 200 mp spații comerciale. Anual, desfacem mărfuri in valoare de 70 de milioane lei. Vi se pare puțin 7— Nu. Dar dumneavoastră vi se pare suficient 7— După cum cunosc de aici, nu. Gindim și realizăm împreună mereu cite Știți, între primărie ._ ___ _____ ,distanțele se micșorează pe zi ce trece. Atit cea care tine de participarea efectivă a cetățenilor la conducerea obștii, cit si cea... măsurabilă. Mă gîndesc la noul plan de organizare, dezvoltare și modernizare. care va asigura unitatea arhitectonică a orașului.

eu oameniiceva nou. și cetățeni.

viitor oraș— A orașului ați spus 7— Ei... ăsta-i visul nostru. Deja aici s-au construit 820 de apartamente și pină la sfîrșitul anului 1990 se vor mai da în folosință cel puțin 300. Avem Un liceu industrial, 9 școli generale, 6 grădinițe, creșă. un centru al creației și culturii socialiste „Cîntarea României" nu mai prejos decît cel din Buzău și 4 cămine culturale. Ce să vă mai spun 7 Avem un staționar. o farmacie, o casă de nașteri, o circumscripție medicală... Ce ar mai trebui 7 Sigur, încă multe cite sînt necesare unui oraș. Dar să vedeți schița de dezvoltare și modernizare.Linii minuțios trasate conturează simboluri care, cu un mic efort de imaginație, prind contur : esplanada care va lega centrul viitorului oraș de malul lacului de acumulare ce va fi amenajat, noul spital, noua clădire a liceului industrial, hotelul, sediul politico- administrativ, noile blocuri...Mina dreaptă a primarului netezește cu dragoste schița.— E mult de lucru. Unele obiective le-am si început. în agricultură, ne zbatem să combatem seceta și eroziunea solului. Berea va fi peste cîțiva ani un oraș înconjurat de păduri și livezi...Intr-adevăr. I.n primăvara a- ceasta, prin munca harnică a oamenilor. la Berea înfloresc noii muguri ai viitorului oraș.
Anda-Maria ILIO1U
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Inchejerea grabnică a însămințărilor
BACĂU

Răspundere 
pentru aplicarea 

tehnologiilor 

avansateSemănatul porumbului se desfășoară din plin și in iudetul Bacău, cele mai mari suprafețe fiind realizate . pină acum în unitățile agricole cooperatiste și de stat din consiliile agroindustriale Dealul Morii. Traian. Gheorghe Gheorghiu-Dej. Izvoru Berheciului si Parincea. Comandamentul județean pentru agricultură a întreprins noi măsuri care să conducă la grăbirea semănatului in toate unitățile. Astfel, la pregătirea terenului se lucrează în schimburi prelungite, iar la semănat zi-lumină. Membrii comandamentului județean, activiștii de partid, specialiștii de la nivelul județului au fost repartizați pe unități, unde iau măsuri operative ori de cite ori este nevoie pentru a înlătura deficientele constatate. Ca urmare. în ultimele două zile, ritmul de lucru s-a dublat.Am urmărit, la fața locului, cum se desfășoară semănatul în mai multe unități din consiliile agroindustriale Răcăciuni și Traian. La Cooperativa Agricolă Nicolae Bălcescu. unitate din Consiliul Agroindustrial Răcăciuni. care, în anul trecut,. a obținut cea mai mare producție de porumb pe județ, se lucrează zilnic cu 7 semănători. Aflat pe una din solele de pe valea Șiretului, inginerul Nicolae Leuștean. președintele unității, ne-a spus : ..întreaga suprafață de 524 hectare, prevăzută în plan, a fost pregătită, fertilizată și erbicidată. Am creat toate condițiile ca. in cel mult trei zile, să încheiem semănatul". De notat că aici semănatul porumbului se face după o tehnologie nouă, tehnologie care asigură o densitate de peste 80 000 plante la hectar. „Pe suprafețele însămințate anul trecut după această tehnologie am recoltat cite 13 000 și chiar 15 000 kg porumb boabe la hectar — ne spune interlocutorul. De aceea am hotărit. ca. în primăvara aceasta, să insâmînțăm după noua tehnologie întreaga suprafață cu porumb". Pentru efectuarea semănatului au fost repartizați cei mai buni mecanizatori. Fiecare dintre aceștia a luat in primire cite 6 solă, ceea ce face să le sporească răspunderea pentru lucrările efectuate, ca și pentru producțiile ce se vor obține. Mai notăm, totodată, că semănatul se tace aici numai in prezența specialiștilor, șefii de fermă și inginerul-șef al unității aflîndu-se în permanență pe cîmp. alături de mecanizatori.în Consiliul Agroindustrial Traian, programele zilnice de lucru sînt îndeplinite cu strictețe. Tovarășul Pavel Asiminoaie. președintele consiliului, ne spunea că pregătirea , terenului se face peste tot printr-o singură trecere cu tractorul, inlâtu- rindu-se astfel tasarea și pierderea apei din pămint. Atit la Negri, cit și la Traian, Secuieni. Dămienești. specialiștii și mecanizatorii sînt preocupați de realizarea unor lucrări de cea mai bună calitate, de respectarea tehnologiei culturii porumbului, dar și de păstrarea apei în sol. în acest sens, se urmărește îndeaproape ca semințele să fie încorporate in sol la adîncimea optimă, pentru ca răsărirea să se facă în cel mai scurt timp, iar dezvoltarea plantelor să fie cit mai viguroasă. Lucrîndu-se astfel, zilnic, se pune sămînța pe 500—600 hectare, ceea ce dă garanția că pină la 10 aprilie semănatul porumbului se va încheia pe întreaga suprafață planificată.Pină joi. 6 aprilie. în județul Bacău s-au însămințat cu porumb 25 500 hectare, ceea ce reprezintă 58 Ia sută din suprafața planificată. Se impune insă ca ritmul de lucru să fie intensificat. mai ales in unitățile cooperatiste si de stat din consiliile agroindustriale Moinești. Sascut si Fili- pești. unde realizările de pină acum sînt sub media județului.
Gheorqhe BALTAcorespondentul „Scinteii"

SILVICULTORII MEREU LA DATORIEîn județul Suceava, unde pădurile ocupă 450 000 de hectare, reprezentînd aproximativ 52 la sută din suprafață. acțiunile de conservare și dezvoltare a fondului forestier au un caracter permanent, și antrenează un mare număr de oameni in realizarea lor. Acum, in primăvara acestui an. urmează să fie împădurite 2 335 hectare in fondul forestier de stat. 100 hectare terenuri degradate și 35 hectare in aliniamente de-a lungul drumurilor. De asemenea, sînt efectuate lucrări de completare și refacere prin plantare pe alte 477 hectare, întrucit silvicultorii suceveni au respectat cu strictețe prevederea potrivit căreia se interzice1 descoperirea soiului, prin tăiere, pe mai mult de 3 hectare, majoritatea șantierelor de împăduriri au suprafețe mici, pină la 3 hectare. Totodată, se acționează în vederea încheierii tuturor golurilor din plantațiile mai vechi și în unele arborete. in scopul asigurării unei densități maxime la unitatea de suprafață. Ce se întreprinde pentru efectuarea lucrărilor în perioada optimă și la nivelul de calitate prevăzut 7„în primul rînd ne-am preocupat de asigurarea materialului de plantat — ne spunea tovarășul Vasile Pan- teliuc. inspectorul-șef al Inspectoratului silvic județean. Toți puiețli de rășinoase și foioase au fost produși în pepinierele proprii, care însumează o suprafață de peste 150 hectare. Puieții de rășinoase și foioase sînt din cele mai valoroase specii autohtone : molid, brad, stejar, fag. paltin, frasin etc. în scopul bunei desfășurări a lucrărilor, la nivel de județ a avut

Mecanizatorii folosesc din plin timpul de lucruComandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor agricole, ana- lizind stadiul și ritmurile realizate la semănat, a luat măsuri operative de creștere a vitezelor zilnice și de încadrare a tuturor lucrărilor in termenele prevăzute. De asemenea, s-au avut in vedere condițiile specifice acestei primăveri — secetă prelungită, temperaturi ridicate. Față de situația creată s-a indicat ca sămința de porumb să fi.e incorporată in sol la 8—10 centimetri adîncime, pentru crearea unpr condiții prielnice de germinație. Insuficiența apei din sol impune folosirea numai a combinatoarelor și a grapelor la pregătirea patului germinativ. De altfel, conducerile S.M.A. și ale secțiilor de mecanizare urmăresc și ele respectarea acestor cerințe, felul in care se asigură vitezele planificate și buna funcționare a mașinilor pe întreg parcursul zilei.De temeinicia acestor acțiuni ne-am convins urmărind mersul lucrărilor in Consiliul Agroindustrial Curtici. Aici, toți specialiștii de la stațiunea pentru mecanizarea agriculturii sînt repartizați pe secții și unități spre a urmări mai bine și a putea interveni operativ pentru respectarea programelor de lucru, a vitezelor zilnice și a calității lucrărilor. „Nici n-am putea altfel să supraveghem cele 70 de utilaje ce acționează la pregătirea terenului sau cele 26 de semănători — ne spune Mihai Bogorodiță, directorul S.M.A. Curtici. în fiecare dimineață.

Pășuni care așteaptă intervenția 
bunilor gospodariȘi pentru județul Brașov, despri- măvărarea timpurie din acest an a creat condiții favorabile executării unei game largi de lucrări pe pășuni și lînețe naturale. Cum au fost și cum sint fructificate aceste condiții ?Racoșul este una dintre localitățile județului care dispune de suprafețe întinse de pajiști naturale : 2 134 hectare pășune și 684 hectare fîneață. Raportate la cele 1 128 bovine și 4 918 ovine, cîte numără sectorul socialist si gospodăriile populației din comună, chiar dacă luăm în considerare cele circa 800 hectare impădurite sau repartizate întreprinderii Agricole de Stat Homorod — rezultă o încărcătură mică de animale pe unitatea de suprafață, comparativ cu alte localități din județ. Cu toate acestea. Cooperativa Agricolă d.in Racos s-a numărat si in acest an, ca și’în alți ani. printre unitățile agricole din județ care s-au văzut nevoite să-si completeze necesarul de fin din cumpărări. „Este una din unitățile agricole din județ — ne spunea medicul veterinar- Miron Garcea, din cadrul direcției agricole — care de cîtlva ani hrănește animalele mai mult din ceea ce cumpără sau capătă de la alții. Această situație se repetă și în acest an".Trecind zilele acestea prin „Valea Bogății", în drum spre Racoș, am fost plăcut' impresionați de faptul că numeroși oameni de la Cooperativa Agricolă din Dopca — localitate vecină cu Racoșul — lucrau de zor pe pășunea de aici, la distrugerea mușuroaielor și vegetației nevaloroase. Speram in acel moment ca astfel de aspecte să intilnim și pe pajiștile comunei Racoș. în lipsa președintelui cooperativei agricole, am luat legătura cu tovarășul losif Kozocea, primarul comunei, care a condus, in calitate de președinte, mulți ani destinele cooperativei a- grlcole din localitate, si care, evident. cunoaște tot atit de bine situația unității, deci și a pajiștilor, ca 

loc, cu mai bine de o lună în urmă, o ședință la care au participat cadre de la inspectoratul silvic și unitățile sale, precum și de la consiliile populare orășenești și comunale, unde s-au discutat și aprobat măsurile pentru actuala campanie de împăduriri. între altele. s-a stabilit modul de asigurare a forței de muncă și a spațiilor de cazare pentru oameni, niai ales pe șantierele de la ocoalele silvice Broșteni. Crucea. Cîrlibaba. Iacobeni, Breaza și Pojorita. întrucit 
Pe șantierele de împăduriri din județul Suceava

timpul a fost deosebit de favorabil, au fost stabilite măsurile tehnico-or- ganizatorice necesare, ceea ce ne-a permis să începem lucrările mult mai devreme. Pînă acum am împădurit peste 800 hectare în fond forestier, 35 hectare — pe terenuri degradate, am efectuat completări și refaceri pe 184 hectare și am plantat 100 hectare in aliniamente, cu 65 hectare peste sarcina planificată".în zece ocoale silvice din zona de deal și premontană a județului împăduririle au fost încheiate. Aceasta pentru că atît consiliile populare, cit și organizațiile de tineret din multe localități, cum sînt cele din Mălin, Rișca. Bogdănești. Boroaia, Șiret, Gura Humorului. Frasin. Stulpicani. Dolhasca. Liteni. Marginea, Sucevi- ța, au acordat un sprijin substanțial 

înainte de a începe munca, analizăm cu șefii secțiilor de mecanizare și cu inginerii-șefi din unități realizările zilei precedente' inclusiv consumurile de motorină, și facem cunoscute obiectivele activității pe ziua respectivă. Cind a intrat in brazdă, fiecare mecanizator trebuie să știe ce va face pină la căderea întunericului". Acționindu-se astfel, unitățile agricole din Curtici, Do-
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robanți. Macea, Sînmartin, Șofronea au reușit să insămînțeze, pină vineri, 65 la sută din suprafața cu porumb prevăzută în plan.Cum se acționează concret în unități pentru urgentarea semănatului la porumb ? La Cooperativa Agricolă „Lumea nouă" Curtici. terenul este in întregime pregătit pentru semănat. S-a lucrat permanent cu 12 utilaje, fapt ce a dus la crearea unui front de lucru corespunzător. Calitatea lucrărilor pregătitoare, folosirea din plin, fără întrerupere, a timpului de muncă duc la realizarea unei viteze zilnice la semănat de circa 90 de hectare. Vineri dimineața, la reluarea lucrului, aici erau semănate 500 hectare din 650 hectare planificate. „Duminică încheiem semănatul atît la porumb cît și la soia, ne spune Dimitrie Muscă, președin

actualul președinte. împreună cu primarul am străbătut o bună part'e a pajiștilor cpmunei. Ne-am oprit intr-un virf de deal, de unde ni se oferă, o largă privire a pajiștilor comunei și unde s-au executat in ultimii ani lucrări de îmbunătățire a pășunilor. „Statul nostru, a ținut să ne pună in temă Ion Aldulep, inginerul-șef al întreprinderii județene de îmbunătățire a pajiștilor, care ne-a însoțit in acest raid, a venit in sprijinul locuitorilor acestei localități, alocind importante fonduri pentru îmbunătățirea pajiștilor. Am executat aici, între 1984—1986, un important volum de lucrări, dintre care defrișări pe 514 hectare, suprainsămințări pe 580 hectare, re-
BRAȘOV

însămînțări pe 107 hectare, fertilizări pe 550 hectare șl alimentări cu apă. Acestora li s-au alăturat, in ultimii doi ani. alte lucrări din taxele de pășunat, cum ar fi defrișări și fertilizări. în schimb, contribuția locuitorilor comunei la întreținerea acestor pajiști este minoră".Primarul comunei ne asigură că, totuși, locuitorii de aici participă la distrugerea buruienilor și mușuroaielor, la executarea gardurilor de protecție a solului, la tăiatul lăstărișului și că numai personalul celor două întreprinderi de cariere din localitate a efectuat anul trecut a- semenea lucrări pe 250 hectare. Desigur, nu este căderea noastră să contestăm afirmațiile primarului. -Poate că așa stau lucrurile. Două argumente pun insă sub semnul întrebării eficiența acestei participări. Primul argument îl constituie starea în care se găsesc la ora actuală aceste pajiști — practic, invadate de o vegetație lemnoasă nevaloroasă, care 

silvicultorilor. Sigur, în zona de munte campania de împăduriri a inceput mai tirziu. Pe raza Ocolului Silvic Cîrlibaba, din cauza zăpezii, care a- coperă intr-un strat destul de gros terenul, nu se poate lucra nici acum. Totuși, cu fiecare zi, centrul activității silvicultorilor se mută în ocoalele silvice din zona de munte — Moldovlța, Vama. Pojorita, Breaza și . Falcău — unde condițiile de lucru sint mai prielnice.Pe raza Ocolului Silvic Vama, pen

tru împădurirea integrală a celor 150 hectare, completarea și refacerea a 24 hectare au fost organizate numeroase șantiere, unde lucrează 350 oameni, în șantierul Lupoaia trebuie plantate 8.5 hectare. Pentru asigurarea nivelului tehnic și calitativ cerut și respectarea strictă a schemelor, și compozițiilor de împăduriri planificate. deschiderea șantierului a fost făcută de șeful ocolului și îndrumătorul inspectoratului silvic județean. „Aici plantăm molid, brad, larice, pin silvestru, fag, paltin de munte și anin negru — ne spunea pădurarul Dumitru Lupașcu. șeful șantierului. Pinul silvestru este amplasat unde solul este pietros, iar aninul negru — pe terenul cu exces de umiditate. Bradul. pentru că-i place umbra, este plantat pe pantele mai puțin însori

tele unității. De săptămina viitoare vom trece la întreținerea culturilor, întreaga suprafață cu sfeclă de zahăr a fost împărțită oamenilor spre a fi lucrată in acord global". Cu aceeași seriozitate este privit semănatul și la Cooperativa Agricolă „23 August" din Curtici, precum și la cele din Sînmartin, Dorobanți, Macea, Șofronea. La Cooperativa Agricolă din Macea, de exemplu, vitezele zilnice realizate sînt apropiate de cele, de la Curtici : cu patru mașini se seamănă 80—85 hectare pe zi. La ferma nr. 1, unde conducea lucrările inginera Nevenca Negrea, terenul a fost pregătit cu multă grijă pe întreaga suprafață, în urma semănătorilor, se grăpa perpendicular pe direcția de semănat. „Urmărim astfel să distrugem capilaritatea solului, să evităm va- porizarea apei și să uniformizăm suprafețele" — precizează inginerul Ilie Bulboacă, președintele unității. Pămîntul bun, cu aport freatic satisfăcător, permite asigurarea unor densități de pină la 80 000 plante la hectar.Aspectele de muncă surprinse în acest consiliu agroindustrial sint, de fapt, caracteristice pentru majoritatea unităților din județul Arad care, folosind la maximum timpul, bun de lucru, pot și trebuie să se încadreze cu semănatul în termenul stabilit.
Tristan MIHUTAcorespondentul „Scinteii" 

sustrage din circuitul productiv o mare suprafață din aceste terenuri. Cel de-al doilea se referă la faptul că aici, pe pantele Racoșului, acțiunea de curățire a pajiștilor s-a efectuat pină in prezent numai pe 410 ha. Mărăcini, spini, buruieni, care împiedică dezvoltarea vegetației ierboase, tronează încă în forță pe întinsele pajiști, inclusiv pe cele îmbunătățite în ultimii ani.Din păcate, cazul comunei Racoș nu este unic. Satul Crisbav și unitatea cooperatistă de aici întrec prin indiferentă și inactivitatea conducătorilor lor ceea ce am văzut la Racoș. Anul trecut, organele de specialitate au ..criticat în termeni foarte aspri lipsa de răspundere a conducerii cooperativei agricole și a consiliului popular al comunei Hălchiu (de care aparține satul Crisbav) pentru lipsa de protejare a lucrărilor executate pe cele două pășuni naturale, care au fost amenajate din fondurile statului. Se pare că atît conducerea cooperativei agricole, cît și a comunei au devenit imune la criticile respective, deoarece, iată, trecind din nou pe aici, am întîlnit aceleași aspecte ale nepăsării : gardurile care împrejmuiesc cele două pășuni amenajați sint și mai deteriorate decit anul trecut, iar ciobanii, ignorind cele mai elementare obligații, au introdus oile pe cele două pășuni, cu solul abia dezghețat si cu firele ierbii abia pornite, aducîndu-le mari pagube. O situație similară am întilnit și pe pășunea amenajată din hotarul comunei Dumbrăvita. Fără să vrei te întrebi : oare aici nu a sosit primăvara ? Sperăm că organele județene îi vor trezi din amorțeală și comoditate pe conducătorii acestor localități și cooperative agricole, pentru a-i determina să treacă neîntîrziat la efectuarea lucrărilor pe pajiștile respective.
Nicolae MOCANUcorespondentul „Scinteii" 

te". De remarcat că puieții sînt depozitați intr-o ghețărie acoperită cu cetină, amenajată special din iarnă. Pentru menținerea umidității și .protejarea rădăcinilor, manipularea puiuților pe șantier se face numai in vase cu apă. Toți cei 40 de muncitori sînt localnici, din comuna Vatra Moldoviței, și lucrează de mulți ani la plantat. Dar, chiar dacă au experiență, plantarea se face sub o atentă supraveghere tehnică, pentru respectarea normelor de calitate. Pînă in ziua documentării noastre, pe acest șantier au fost plantate 3.5 hectare. Se lucrează intens și pe alte șantiere de împăduriri din cadrul Ocolului Silvic Vama. De altfel, pe șantierul Miclăușa lucrarea a și fost încheiată pe toate cele 5,5 hectare.La împăduriri lucrează zilnic numeroși tineri. Pe șantierul Frumosu, unde urmează să fie plantate 8,5 hectare, aproape jumătate din cei care participă la lucrări sint elevi din clasele a IX-a și a X-a la școala din comuna Frumosu, care lucrează prin rotație la plantat. Faptul că în actuala campanie în județ lucrează peste 6 000 de oameni, că pe toate șantierele se acordă asistența tehnică și se urmărește respectarea in amănunt a normelor prevăzuta permite ca împădurirea tuturor suprafețelor planificate să se încheie cu peste o lună mai devreme comparativ cu anul trecut. Se creează astfel condiții mai bune pentru dezvoltarea viguroasă a acestor plantații și menținerea constantă a suprafeței pădurilor județului.
Sava BEJINAR1Ucorespondentul „Scinteii"

CREATIVITATEA
- resursă inepuizabila a progresului tehnicCa în întreaga țară, și in județul Argeș creația tehnico-științifică se află, cum se spune, la ea acasă. Dovada cea mai elocventă o constituie numărul mare de oameni ai muncii care sînt inovatori sau inventatori și care contribuie prin propunerile valoroase pe care le fac la perfecționarea organizării și modernizarea producției. Numai membrii celor 1 700 de cercuri ale calității constituite in întreprinderi, de pildă, au făcut anul trecut și in perioada care a trecut din acest an mii de propuneri pentru bunul mers al producției. în felul acesta, unitățile e- conomice din județul Argeș au obținut in ultima perioadă o serie de rezultate valoroase in ce privește creșterea mai accentuată a productivității muncii, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al producției, reducerea consumurilor materiale, sporirea eficienței economice și a rentabilității.Cum sînt' stimulați inovatorii și inventatorii, toți oamenii muncii de altfel, pentru a avea o contribuție cît mal substanțială la perfecționarea organizării și modernizarea producției ? Activitatea practică a demonstrat că, atunci cind sînt bine organizate, concursurile, simpozioanele, expozițiile, colocviile, in programele cărora sint incluse și dezbateri profesionale, schimburi de experiență și de opinii, mese rotunde pe teme de creație tehnico-științifică, contribuie în mod eficient la promovarea progresului tehnic. De o asemenea ambianță stimulativă beneficiază creatorii din majoritatea unităților economice ale județului Argeș.Iată ce aflăm, mai în amănunt, de la Andrei Dulcă, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Autoturisme din Pitești : „în unitatea noastră, in larga acțiune de inventică sînt antrenați peste 3 500 muncitori, tehnicieni și ingineri. Căutările loc sînt legate îndeosebi de soluționarea unor probleme complexe care vizează modernizarea producției, reducerea cheltuielilor de fabricație, sporirea productivității muncii și a eficienței economice". In secțiile marii uzine ne convingem că, intr-adevăr. modernizarea reprezintă cuvîntul de ordine pentru toți oamenii muncii. Procesul de creație este unitar și continuu, dar ne dăm seama că. pe de o parte, se caută noi și noi soluții pentru perfecționarea fluxurilor de fabricație, pentru mai buna organizare a muncii, iar, pe de altă parte, se finalizează o serie de soluții originale, se implementează noi tehnologii de lucru. Exemplele nu lipsesc. Prin robotizarea unor lucrări de montaj și introducerea controlului bazat pe scheme logice comandate s-a asigurat creșterea productivității muncii și s-a îmbunătățit mult calitatea pieselor ce intră în componența automobilelor. Totodată, prin organizarea unor depozite de piese și materiale pe fluxul tehnologic, care a fost și el optimizat, s-a redus la jumătate drumul parcurs de semifabricate pînă la realizarea produsului finit Printre inovatorii de marcă ai uzinei se numără inginerul Ion To- nescu. tehnicianul Radu Victor și mulți alții care sînt permanent animați de acel neastîmpăr creator specific oamenilor care vor mereu să muncească mai bine și să obțină rezultate mai bune.Un loc important în cadrul acțiu

Un nou utilaj de mare performantă destinat exportuluiîn aceste zile, la întreprinderea de Mașini-U- nelte și Agregate din Capitală se află în faza finală a testelor funcționale un nou utilaj de 6 deosebită complexitate tehnică. Este vorba despre linia flexibilă automată D.P. — 222 pentru prelucrat corpurile pompelor de ulei de la motoarele de mare capacitate ale autocamioanelor de tonaj ridicat. Pînă acum toate verificările parametrilor tehnlco-funeționali ai a- cestui utilaj modern, efectuate in secția montaj agregate și mașinl- unelte grele, i-au relevat calitățile deosebite, intre care se disting fiabilitatea, precizia și înaltul randament„încă de la Început, ne spune inginerul Ion Pirvan, se impune precizarea că proiectul acestei linii flexibile unicat este complet românesc, el fiind realizat de un colectiv de specialiști al I.C.S.I.T. Titan, de pe platforma întreprinderii noastre, iar finalizarea produsului reprezintă rodul acestei colaborări directe dintre proiectanți. 

nilor întreprinse pentru stimularea efortului creator al oamenilor muncii il ocupă organizarea în unitățile economice din județ, incepind cu anul 1982, a Simpozionului național cu tema : „Aplicarea și generalizarea invențiilor și inovațiilor în scopul afirmării progresului tehnic și creșterii eficienței economice in județul Argeș", ajuns in acest an la cea de-a Vil-a ediție. Stimularea creației tehnice și științifice, impulsionarea activității de invenții și inovații, extinderea aplicării acestora in unitățile economice din județ sînt doar citeva din obiectivele urmărite de această manifestare.Ce lucrări prezentate la ultima ediție au fost preluate și aplicate in unitățile economice ? Ne vom Teferi numai la citeva din multele exemple posibile.Combinatul Petrochimic din Pitești, de pildă, pe baza unei invenții brevetate, care are ca autori pe I.M. Enescu, A. Grigorescu, M. Co- toveanu, M. Toader și R. Hogea, a trecut la realizarea unui produs nou destinat industriei constructoare de
în unități economice 
din județul Argeșautovehicule. Noul produs înlocuiește unele metale energointensive folosite pină acum la fabricarea anumitor repere, contribuie la reducerea greutății autovehiculelor și, implicit, la diminuarea consumului de combustibil. Eficiența economică a invenției : creșterea de 5—7 ori a rezistenței plăcilor din polietilenă și obținerea de economii valutare prin înlocuirea unor produse ce se aduceau din import.La Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc Pitești se aplică o Invenție realizată de Alexandru Di- roescu, pe baza căreia se asigură o nouă structură de amestec de cauciuc pentru garnituri rezistente la lichidul de frînă al autoturismului „Oltcit". Amestecul respectiv are o rezistență superioară la rupere și la submersie în lichid de frînă, față de alte amestecuri folosite pină acum la fabricarea garniturilor din circuitul de frînă al autovehiculelor.în unitățile constructoare de mașini din județ, printre care întreprinderile de motoare electrice din Pitești, „Electroargeș" din Curtea de Argeș, de autoturisme „ARO" din Cîmpulung, au fost preluate șapte lucrări, premiate de altfel la ultimul simpozion. De exemplu, prin aplicarea inovației „Procedeu de extindere orizontală și debitare simultană. a barelor ceramice", al cărei autor este subinginerul T. Serafi- mescu, la întreprinderea „Electroargeș" s-a obținut o creștere de citeva ori a productivității muncii la această operație. O altă inovație valoroasă a fost preluată de întreprinderea de Autoturisme „ARO" din Cîmpulung. prin care se asigură creșterea fiabilității unor componente ale autoturismului de teren românesc. Și iq domeniul construcțiilor și materialelor de construcții au fost reținute inovații reprezentative, cu eficiență economică ridicată. Trustul Antrepriză Generală de Construcții-Montaj Argeș a preluat pentru generalizare o serie de noi tehnologii premiate, printre care cele de obținere a betoanelor de 

constructori și montori". Iar ca o preocupare constantă pentru valorificarea superioară a rezervelor de creativitate ale oamenilor muncii, este demn de relevat faptul că trei soluții tehnice originale aplicate în construirea agregatului reprezintă tot atîtea subiecte de propuneri de invenții înaintate O.S.I.M., spre brevetare. „Dar inovații ?“ întrebăm. „Sînt mult mai multe, ne răspunde Dan Marinescu. șeful secției montaj. în fond, întreaga linie flexibilă este o inovație pentru că este prima de asemenea performanțe, dimensiuni (36 metri) și gabarit (peste 40 tone) pe care am fabricat-o. Iar răspunderea noastră este cu atît mai mare întrucit ea reprezintă marca fabricii noastre peste hotare, complexul utilaj fiind destinat exportului".Semnificativ pentru înaltul grad de automatizare al liniei flexibile este faptul că ea dispune de trei automate programabile, iar pentru toate cele 20 de posturi de lucru și 4 posturi de con

trol activ electronic (ale poziționării și prelucrării reperelor) sint necesari numai doi muncitori. Practic, la unul din capetele agregatului este introdus semifabricatul, iar după operații multiple de strunjiri, eboșări, fre- zări, găuriri. alezărl ș.a„ unele simultane, executate in regim automat, la celălalt capăt al agregatului rezultă la fiecare a 62-a secundă cîte un produs finit, „în ce privește randamentul — intervine inginerul Dan Ro- manescu — se impune comparația cu sistemul de prelucrări ale acelorași produse pe mașini-unel- te clasice. Astfel, unui reper complicat, cum este pompa de ulei, în varianta fabricației pe sistemul vechi îi erau necesare peste două ore de prelucrări". La toate acestea se adaugă precizia operațiilor executate, performante care aliniază agregatul alături de utilajele aflate în clase superioare tehnice, cum sint, de exemplu, cele de rectificări. Iar pentru ca produsele rezultate să poată trece direct la montajul motoarelor pe bandă.

performanță cu consum redus de e- nergie, noile tipuri de rastele pentru depozitarea elementelor prefabricate pe șantiere, mașina de curățat tipare metalice, panourile de închidere a clădirilor cu izolație termică îmbunătățită.Specialiștii de la întreprinderea Minieră Cimpulung, cunoscuți de altfel și ei prin puternica mișcare de inovații, și-au propus să aplice o inovație prin care se înlătură multe din întreruperile accidentale in funcționarea utilajelor. O altă inovație adoptată se referă la tehnologia dc consolidare a galeriilor prin care se oferă minerilor posibilitatea să extragă mai rapid și de calitate mai bună cărbunele din adîncuri.în termeni asemănători se poate vorbi și despre invențiile și inovațiile preluate de unitățile economice de industrie ușoară : de stofe „Ar- geșeana", întreprinderile textile și de încălțăminte din Pitești. în aceste unități s-au preluat o serie de teme recomandate la simpozion, printre care utilizarea substanțelor proteice in prelucrarea fibrelor de lină, introducerea in fabricație a valțului cu geometrie variabilă destinat stoarcerii uniforme a țesăturilor în foaie lată și altele.In agricultură, lucrări interesante și contribuții valoroase ale inovatorilor și inventatorilor s-au conturat pe linia cercetării pomicole, viticole, precum și din cultura cerealelor. Dintre acestea au fost premiate și preluate : mașina de recoltat fructe și cea de lucrat solul in vie, sistemele de amenajare și plantare a pomilor pe plante, înmulțirea „in vitro" a viței de vie. Autorii lor ; lucrători de la Institutul de Cercetări Pomicole Mărăcineni. Stațiunea de Cercetări Viticole Ștefănești. Stațiunea de Cercetări Agricole Albota.Totuși, după cum ne-a precizat și ing. A. Matea, președintele Comisiei județene Argeș a inginerilor și tehnicienilor, in domeniul stimulării creativității oamenilor muncii mai sint încă multe de făcut. Astfel, deși în unitățile economice din județul Argeș dinamica inovațiilor prezintă o creștere continuă, raportarea a- cestora la numărul cadrelor tehnice pune în evidentă faptul că potențialul tehnic existent nu e incă suficient de bine valorificat ; numărul invențiilor și inovațiilor raportat la cel al cadrelor tehnice este incă mic. O atenție mai mare se impune să fie acordată cunoașterii și realizării planurilor tematice de invenții. și inovații, completării lor cu ideile cele mai stringente izvorite din cerințele producției. , Pentru intensificarea activității în acest domeniu, sub îndrumarea bi- = roului comitetului județean de partid, s-a trecut la adoptarea unor noi forme de stimulare a potențialii- , lui creator al oamenilor muncii, i precum și la elaborarea unui pro- i gram care să cuprindă toate in- •;• vențiile și inovațiile ce întrunesc 1 condiții de aplicare și generalizare j în unitățile economice din județ. 1 Există prin urmare multe împliniri in acest domeniu și, ceea ce este la 
fel de important, multe preocupări pentru stimularea creativității oamenilor muncii, astfel că rezultatele obținute în producție vor putea fi și mai bune in continuare.

Ion TEODOR 
Gheorqhe C1RSTEA corespondentul „Scinteii"

linia flexibilă este dotată cu o instalație, de asemenea automată, de spălare cu detergenți speciali și degresare a reperelor prelucrate.La construcția și montajul acestui agregat complex un aport merituos și-au adus muncitorii specialiști : Gheorghe Stoianovici și Cornel Voinea, maiștrii Vasile Ștefanache și Vasile Naon, inginerul Vasile Rusu și încă mulți alții.In paralel cu probele finale ale acestei linii flexibile, în întreprindere se derulează din plin montajul altor două agregate mai complexe, cu mai multe posturi de lucru și performante superioare, care vor fi livrate de asemenea la export.în imagine : în secția de montaj agregate șl mașini-unelt'e grele, inginerii Dan Marinescu și Dan Romanescu. alături de muncitorii din echipa condusă de Manea Vișinoiu, verifică minuțios unele din rezultatele testărilor finale ale acestui modern agregat, linia flexibilă D.P.-222. (Eugen Dichiscanu).
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EXIGENȚĂ, SPIRIT REVOLUȚIONAR 
1N PREGĂTIREA POLITICO

9In unitățile economice ale municipiului Tirgu Jiu sint organizate, pentru cadrele de conducere. 19 cursuri de învățămint politico-ideologic, în care sint cuprinși aproape 500 de comuniști — muncitori specialiști, maiștri și tehnicieni, ingineri și economiști — multi dintre ei fiind membri ai comitetelor de partid. Această structură complexă a impus o susținută preocupare atit pentru temeinica organizare a cursurilor, cit și pentru adoptarea unor modalități adecvate de conducere a dezbaterilor, astfel ca fiecare dintre acestea să contribuie la lărgirea orizontului politic, la desprinderea unor Învățăminte practice, la sporirea gradului de responsabilitate și angajare ale fiecărui cursant. In acest sens, biroul comitetului municipal de partid a stabilit ca în actualul an de studiu la toate cursurile funcția de propagandist să fie îndeplinită de cadre de răspundere — în majoritate secretari ai comitetelor de partid și directori din unitățile respective....Ne-am aflat cu citva timp in urmă la o dezbatere cu cadrele de conducere de la întreprinderea de mașini-unelte. Tema abordată: „Perfecționarea sistemului de conducere și planificare a dezvoltării econo- mico-sociale“. Propagandist : secretarul comitetului de partid, Nicolae Munteanu. Dezbaterea s-a constituit într-o autentică „masă rotundă", intr-un dialog viu, cursiv, axat pe specificul activității colectivului. Pornind de la aspectele teoretice conceptuale ale temei, cei care au luat cuvin- tul au insistat asupra modalităților concrete de afirmare a inițiativei colectivului, de sporire a răspunderii acestuia, în întregul său. „Dispunem de condiții tehnice și de experiența necesară — a subliniat în context inginerul tehnolog Constantin Sandu — pentru a produce mașini-unelte în condiții de înaltă calitate. Dar încă de pe acum avem datoria să gîndim cum trebuie să fie produsele noastre în cincinalul viitor pentru a fi mai productive, mai eficiente. O mare parte din producție este destinată exportului, ceea ce solicită o atentă prognozare a pieței externe. Consider deci că e necesar să propunem și să trecem la noi acțiuni de perfecționare și lărgire a gamei de mașini-unelte, pentru a ne situa permanent in avangarda constructorilor de mașini". „Realizarea acestui obiectiv, a continuat' ideea inginerul proiectant Dan Teodor, ne solicită să înfăptuim mai ferm programul de modernizare. In primul trimestru al acestui an s-au finalizat 14 măsuri care asigură un spor productiv de 9 milioane lei. Prin înfăptuirea întregului program este prevăzut ca la sfîrșitul cincinalului 95 la sută din producție să fie realizată la nivel tehnic mondial. Aceasta presupune să îmbogățim continuu fondul de documentare cu cele mai noi cuceriri in domeniu, să întărim legăturile și schimbul de informații cu instituțiile de specialitate din țară". Intervențiile prompte, la obiect, au antrenat interesul viu al cursanților. majoritatea part'icipind la dezbaterea problemelor aflate' in discuție. Așadar, o experiență pozitivă, un mod de lucru eficient.Să derulăm o nouă secvență, prilejuită de dezbaterea temei „Trecerea României la stadiul de țară mediu dezvoltată. Liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a tării în deceniul următor" la cursul cadrelor de conducere de la Combinatul de lianți și azbociment. în deschiderea dezbaterii, condusă de tovarășul Nicolae Miloșescu. au fost prezentate 5 referate : acestea, ca de altfel și intervențiile ce le-au urmat, au constituit un bun prilej de relevare a aprecierilor, tezelor și ideilor formulate de secretarul general al partidului în magistrala Expunere rostită la marele forum democratic din noiembrie

1988. Trebuie subliniat, totodată, că dezbaterea a creat o largă deschidere înspre analiza activității colectivului din combinat, a sarcinilor curente ce revin comuniștilor. „în Expunerea secretarului general al partidului — a spus inginerul Gheor- ghe Dumitru, șeful secției de ciment — se subliniază faptul că unitățile producătoare de materii prime trebuie să obțină pînă la sfîrșitul acestui deceniu, cu aceleași consumuri energetice, o productivitate mai mare cu peste 45 la sută. în aceeași proporție, la noi trebuie să crească și producția pentru export. Am făcut deja progrese însemnate în a- ceastă direcție. Anul trecut am înregistrat cel mai mare nivel la export — mai bine de 40 la sută din producția de ciment fiind destinată pieței ext'erne. în acest an s-au înfăptuit peste 30 de măsuri tehnico-
Ce relevă un sondaj 

efectuat în municipiul 
Tîrgu Jiu

economice care creează premise pentru menținerea unui ritm ridicat al producției. Trebuie să acționăm însă mai intens pentru reducerea cantității de materii prime pe tona de produs și lărgirea gamei de cimenturi superioare, astfel' ca activitatea noastră să fie mai eficientă". Alți vorbitori, intre care maiștrii Constantin Aprodu și Marcel Crăc, economistul Grigore Ciutură, directorul comercial Constantin Pupăzan, au adus în atenție o seamă de cerințe prioritare pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru creșterea răspunderii consiliului oamenilor muncii, a organizațiilor de partid in înfăptuirea în bune condiții a sarcinilor din acest an.Nu întîmplător ne-am oprit mal detaliat în cadrul investigației noastre la aceste unități, întrucît aici organizațiile de partid manifestă înaltă exigentă față de activitatea politico-ideologică, inițiind un larg evantai de acțiuni educative în sprijinul producției, cu puternic ecou în conștiința oamenilor. Și este firesc ca această exigență să se manifeste în primul rînd în organizarea și desfășurarea învățămîntului de partid și, mai ales, a pregătirii po- litico-ideologice a cadrelor de conducere. în cursul sondajului efectuat am întîlnit însă și o seamă de aspecte de superficialitate, de comoditate și formalism în organizarea învățămîntului politico-ideologic.. între altele, am constatat că din 8 cursuri programate in perioada

-IDEOLOGICA20—31 martie, numai în trei unități s-au respectat termenele și s-au desfășurat dezbaterile prevăzute. La întreprinderea de Articole Tehnice din Cauciuc, la întreprinderea de Confecții. întreprinderea de Utilaj Minier, Antrepriza de Construcții Industriale — unde cursurile sint rămase în urmă — s-a invocat faptul că este greu de organizat aceste cursuri intrucît se intimplă ca. in ziua programată, ori propagandistul ori o parte din cursanți să fie plecați in deplasare său antrenați în alte activități. Alteori, profitindu-se de faptul că sint adunate cadrele de bază, cursurile de inyățămint politico-ideologic sînt' programate imediat după . ședințele operative de lucru ale consiliilor oamenilor muncii. Asemenea mentalități și atitudini nu pot avea justificare, iar acolo unde se manifestă ele. dovedesc lipsă de exigentă și răspundere din partea comitetelor de partid.Din discuția cu tovarășa Lucia Blaga. secretar al comitetului municipal de partid, am desprins faptul că, de cele mai multe ori. la instruirile periodice care au loc sint invitați și directorii și secretarii comitetelor de partid în calitatea lor de propagandiști. Am reținut, de asemenea, faptul că au fost repartizați activiști care răspund de aceste cursuri, că în cadrul biroului municipal 6 comitete de partid din întreprinderi au prezentat rapoarte asupra modului de desfășurare a învățămîntului politico-ideologic. Am parcurs și noi textul acestor rapoarte. dar referirile la cursurile organizate pentru cadrele de conducere, erau firave sau lipseau.Desigur. în fiecare unitate economică din municipiul Tirgu Jiu există experiențe interesante privind perfecționarea pregătirii politice și profesionale a cadrelor.Dar tocmai această realitate impune ca peste tot învățămîntul politico-ideologic să se desfășoare riguros, în spirit de înaltă exigentă și combativitate. De aceea, acolo unde se înregistrează .lipsurile semnalate se cere mai multă preocupare, mai multă fermitate din partea comitetelor de partid. Totodată, biroul comitetului municipal de partid trebuie să e- xerclte un control permanent, asi- gurînd participarea efectivă a activiștilor la aceste cursuri, să găsească noi modalități de generalizare a experienței pozitive. Pentru că, așa cum s-a dovedit, învățămîntul politico-ideologic poate și trebuie să constituie în fiecare unitate cadrul optim de valorificare a gîndirii politice a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii.
Dumitru PRUNA
corespondentul „Scînteii"

CONLUCRAREA DINTRE PROFESOR Șl STUDENT,
factor activ

Fără îndoială că, în cadrul muncii universitare, ridicarea calității instruirii constituie un obiectiv de cea mai mare importanță. Dar viitorul specialist pe care îl pregătim pe băncile universităților are nu numai o viață profesională, ci și una cetățenească, de om al colectivității sociale. De aceea, concomitent cu preocuparea noastră, a cadrelor didactice, pentru un învățămint de calitate. este necesar să ne preocupe, în desfășurarea acestui proces, și pregătirea studenților ca cetățeni și specialiști cu un larg orizont ideologic. Iar această pregătire se realizează nu numai în cadrul invăță- mîntului politic, ci și prin dialoguri deschise cu studenții, la cursuri ori în afara lor, pe teme ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Numai un asemenea dialog substanțial, permanent și larg va asigura perfecționarea permanentă a metodelor noastre de lucru, în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara din noiembrie 1988, pentru a pregăti oameni capabili să soluționeze cele mai complexe probleme și să asigure inaintarea fermă a patriei noastre spre cele mai inalte culmi de progres si civilizație.în conștiința universitarilor — șl nu numai a lor — există ideea după care forma principală de transmitere a cunoștințelor de la profesor la student ar fi prelegerea ex catedra, în această viziune, temele din programele cursurilor sînt expuse de către cadrele de predare (profesor, conferențiar, lector) sub forma unor înlănțuiri de idei, rațional sistematizate și ilustrate cu date din practică. Complementare acestei forme de activitate universitară sînt seminari- ile și lucrările de laborator.Prelegerea universitară și-a păstrat de-a lungul timpului o anumită aură care, o dată cu modernizarea învățămintului de toate gradele, începe să pălească. Căci a moderniza învățămîntul presupune a moderniza și formele sale de predare și ca atare și prelegerea. Acestei preocupări i-a fost dedicat și un simpozion în anul 1987 în Centrul universitar Iași.■ De fapt, modernizarea prelegerii universitare a devenit o preocupare constantă la foarte multe cadre didactice din învățămîntul superior. în acest sens s-a căutat și se caută să se înlăture unul din neajunsurile acestei forme academice de activitate didactică, și anume faptul că favorizează o atitudine mai mult sau mai puțin pasivă 'din partea studenților. Cadrul didactic expunindu-și ideile într-o ordine logică, auditori-

Imagine de la Școala generală din comuna Amara, județul Ialomița Foto : E. Dichiseanu
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in ridicarea calității muncii
lor nu le rămîn decît să-I urmărească (de multe ori doar auditiv) și să consemneze în notițe aceste idei. în acest mod participarea studenților la actul transmiterii cunoștințelor este anemică și la unii chiar mecanică.Or, una din direcțiile de modernizare a învățămintului românesc, decurgînd firesc din exigențele conlucrării lui cu cercetarea și producția, este și aceea de creare la student a unei atitudini participative la procesul formării propriei personalități, a transformării lui din obiect al educației în subiect al acesteia. întreaga preocupare pentru a realiza acest obiectiv este reunită în activizarea studentului și sporirea caracterului formativ al procesului de învătămînt, Formarea la student a unei atitudini participative sau co- participative la actul instruirii sale presupune, pe de o parte, crearea în sălile de curs a unui climat propice, iar, pe de altă parte, utilizarea unor forme și metode de predare cu puternice valențe activizatoare.Prin climat propice activizării înțelegem stabilirea unor relații de tip nou între cadrele didactice și studenți. Tipul de profesor-autocrat, profesor a cărui prezență să determine în rîndul studenților spaimă, frică este in dispariție. Profesorul apreciat de studenți este acela care are o atitudine și un comportament firesc în relațiile cu ei și între ei, comportament care creează în sălile de curs acel climat de muncă și cooperare de care vorbeam mai sus.Pe fondul unui asemenea climat este necesară și o schimbare a formelor și metodelor de predare. Alături de prelegerea de tip clasic, își face loc tot mai mult prelegerea- dezbatere, adică acea formă de activitate didactică academică în care propunătorul lasă loc (timp) pentru discuții pe marginea expunerii sale,

discuții la care sînt invitați să participe auditorii (studenții). O asemenea activitate presupune ca studenții să aibă cunoștințe in legătură cu tema tratată (să fie parcursă o minimă bibliografie) sau să aibă o experiență proprie (studenții cursurilor serale și fără frecvență), pentru ca discuțiile să fie substanțiale și nu niște simple acte de complezență. Această intrare in dialog cu studenții are avantajul de a contribui la fixarea și aprofundarea cunoștințelor transmise, dindu-le, astfel, trăinicie.Cînd o asemenea formă de activitate nu este posibilă, propunătorul nu trebuie Să renunțe la ideea activizării studenților. O va putea face și în cadrul unor prelegeri obișnuite, cu condiția să utilizeze în predare strategiile euristice (conversația, problematizarea, învățarea prin descoperire ș.a.).Un teren și mai larg pentru aplicarea dialogului profesor-student oferă seminariile și lucrările de laborator. De obicei, seminarul este locul în care rolul activ ar trebui să-l aibă studentul. Nu toate seminariile satisfac însă această cerință, căci acolo unde studenții nu fac decît să reproducă cursul (cursurile) profesorului este vorba de o pseudoacti- vizare. Reproducerea mecanică a ideilor audiate la curs nu poate fi utilă, căci, în scurt timp, acestea se vor uita. De aceea sînt de preferat acele seminarii — frecvente în practica noastră universitară — în care să se prezinte referate, cercetări făcute de către studenti pe baza unei teme si bibliografii date. Modul in care sînt alese temele si recomandată bibliografia sînt hotăritoare pentru caracterul activ și eficient al acestei forme de muncă didactică academică.Lucrările de laborator sînt nu numai o formă de activitate didactică universitară, ci și o modalitateAspirația spre

universitare
de validare a prelegerilor. Căci in lucrările de laborator se poate vedea în ce măsură studentul a înțeles temeinic și a asimilat ideile cursului. Ele sint un fel de „răspuns întîrziat" al studentului la „întrebările" puse de profesor în prelegere. Acum el probează gradul in care și-a însușit cele predate. De fapt, în timpul lucrărilor de laborator dialogul profesor-student devine mai necesar. Căci orice pas făcut de student este asistat și confirmat (sau infirmat) de către cel care conduce lucrările.Dialogul profesor-student nu are loc numai în cadrul formelor organizate de muncă didactică ; in măsura în care profesorul’ are vocație pedagogică, el simte nevoia unui dialog permanent cu studenții săi și, ca atare, participă la dezbaterile din adunările asociațiilor studenților comuniști, la organizarea și desfășurarea unor excursii, a practicii ș.a.m.d.Dacă în cadrul activităților didactice, dialogul are ca obiectiv elucidarea unor probleme cu caracter instructiv, de informare, in cadrul dialogurilor purtate spontan, ori de cite ori se ivește prilejul, acestea vizează în primul rînd probleme de educație. Știindu-le cu o mai bogată experiență de viață, studenții se adresează cu încredere mai ales acelor cadre didactice pe care le cunosc ca receptive la problemele lor. Iar cadrul didactic trebuie să creeze asemenea situații prin atitudinea sa deschisă, permeabilă la dialog. Aceasta este o problemă de structură sufletească dar, în ultimă analiză, și de autoeducație ; ea configurează, tocmai de aceea, o direcție esențială de autoperfecționare universitară care privește toate cadrele didactice din învățămîntul superior.

Prof. univ. dr. Petru ONÎȚA
rectorul Universității din Timișoaravaloare

Recenta aniversare a unui secol de existență a găsit Muzeul Unirii din Alba Iulia în plină re- amenajare ; -rezultatul a fost o nouă reorganizare a spațiului expozițional prin regindirea ansamblului și a fiecărei perioade în parte, în funcție de modificările produse de noile rezultate ale cercetării științifice și de experiența pozitivă dobîndită în prezentarea modernă, atractivă a unor materiale variate, specifice acestor a- șezăminte. Toate au dus in final la realizarea unui muzeu cu un evident caracter de noutate, mai divers și mai bogat în exponate, ilustrind superior concepția actuală asupra realizării unei instituții culturale cu profil distinct. Organizarea actuală a muzeului .valorifică superior gindirea secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind istoria națională și rolul ei în cultivarea sentimentului patriotic, a mindriei de a fi cetățean al României socialiste. Pe baza acestei concepții revoluționare, profund științifice, s-a inițiat și se desfășoară în continuare o amplă acțiune de organizare a muzeelor in centrele tradiționale, în reședințele de județ sau în alte localități, punîpdu-se bazele unui vast și diversificat sistem muzeal. Rod al acestei e- voluții este și muzeul din Alba Iulia. Natura sa a- parte a impus o strinsă conlucrare a specialiștilor cu forurile științifice și culturale, pentru că Muzeul Unirii din Alba Iulia nu este doar unitatea prin- . cipală județeană în domeniu, ca multe altele din toate județele, ci unitate muzeală specializată, apărută și dezvoltată pe locul unde s-a produs prima unire românească, acolo unde s-a confirmat unirea modernă, muzeul reflec- tind amplu acest proces al luptei pentru unire și unitate, deopotrivă ca idealitate și împlinire, cu mijloacele oferite de întreaga noastră istorie națională. Elementul fundamental, distinct aflat la temelia noii reașezări a expoziției muzeale se află in regindirea unitară, coerentă, în succesiune firească a participării tuturor zonelor ță-

•-------------------rii Ia realizarea Unirii și menținerea unității noastre naționale. în acest fel muzeul devine unitate reprezentativă, unicat al culturii noastre, chemată să rostească prin mijloace specifice adevărul despre aspirațiile și împlinirea unui deziderat secular.Chipul actual al muzeului, proaspăt, atractiv, se impune, la o primă privire, printr-o mare bogăție de exponate. Muzeograful Vaier Moga insista în prezentarea sa asupra unor modalități noi folosite in organizarea spațiului muzeal. Au apărut mai multe hărți cu indicații lumi

gă epocă istorică în ansamblu și în interre- lație cu fenomene din lumea înconjurătoare, situîn- du-le in ansamblul european. Relieful istoric al zonei se impune prin exponate de mare pregnanță, cum ar fi, de pildă, macheta cetății din Alba Iulia. de a cărei existență se Jeagă momentul marii răscoale conduse de Horea, Cloșca și Crișan, amplu reprezentat în expoziție și corelat cu numeroasele mărturii aflate în cetate. Alăturat acestuia, ca o dezvoltare firească, se află Școala ardeleană, cu ampla ei contribuție la

niril tuturor părților românești intr-un singur stat. Momentul amplu reflectat expozițional pune în evidentă dimensiunea apoteotică a împlinirii idealului național, răscruce a istoriei noastre. Toate celelalte aspecte cuprinzînd perioada interbelică sint subsumate acestei împliniri. Sublinierea creșterii deosebite a mișcării revoluționare.. apariția partidului comunist al clasei muncitoare devin predominante, adevărate linii de forță în organizarea spațiului muzeal, pentru a culmina cu evenimentele de la 23 August 1944, punct
Muzeul în opera de 

cunoaștere și educație
noase, machete, obiecte diverse, unele unicate, sălile au fost mai atent repartizate pentru a ilustra mai clar marile momente și evenimente ale istoriei noastre în ansamblu și ale zonei in special. S-au folosit cele mai recente descoperiri ale cercetării arheologice și istorice realizate de muzeografi în colaborare cu institutul de specialitate din Cluj-Na- poca. Rezultatele cercetărilor de la Partoș, Războ- ieni, Ampoița, Alba Iulia, Ia castrul legiunii a 13-a ,;Gemina“ au amplificat cu noi mărturii materiale cunoștințele despre Dacia preromană și romană, permițînd tratarea extinsă, amănunțită a zonei Apu- lum sub toate aspectele. în aceeași idee, a prezentării unitare a istoriei naționale, s-au amenajat săli reprezentative pentru ilustrarea unor momente de seamă, cum au fost formarea statelor feudale românești, dezvoltarea economiei și culturii lor, lupta antiotomană, momentul a- parte al lui Mihai Vodă Viteazul, marile evenimente sociale și politice. Prin hărți sugestive, documente. diverse ilustrații. machete. vizitatorul poate parcurge o întrea

formarea și creșterea conștiinței naționale, a unității etnice și lingvistice. De altfel, cultura, răspindirea cărților tipărite in românește pe întreg teritoriul locuit de români se află permanent prezentă in expoziție, subliniindu-se viguros și inteligent rolul lor esențial in promovarea idealurilor și a valorilor naționale perene.Dezvoltarea în epoca, modernă pune , în lumină momentele esențiale ale revoluției de la .1848 și U- nirea din 1859, cu aducerea în prim-plan a unor personalități de seamă. Pot fi regăsite, alături de fotocopia testamentului lui Avram Iancu, obiecte personale apărținînd, lui Alexandru Ioan Cuza sau stema Principatelor Unite. Momentul independentei, reprezentat! amplu Si variat. reține ateiiția Si prin documentele care arată participarea voluntarilor români din Transilvania, ecoul extern al obținerii neatîrnării și cel produs, peste munți, de entuziasm și speranță. Acțiunile politice ale românilor, amploarea memorandistă, dezvoltarea economico-șo- cială culminează cu momentul 1916.—1918 și realizarea visului secular al U-

de referință amplu subliniat în desfășurarea exponatelor. J^nii. construcției socialiste, și cu deosebire anii de după Congresul al IX-lea al partidului, anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", beneficiază de o atentă și riguroasă prezentare. Ansamblul său oferă o puternică și sugestivă imagine a transformărilor fundamentale produse in întreaga tară, și cu deosebire în Alba, a forței de creație a poporului care. în strinsă unitate, dă Viată programului de dezvoltare multilaterală a patriei, în noua sa înfățișare, muzeul din Alba Iulia a devenit un puternic și autentic centru de cunoaștere a istoriei naționale si de educare a generațiilor actuale in spiritul generos al iubirii de patrie, al patriei eterne, pe care realizările prezentului socialist au înăltat-o pe noi. armonice culmi de progres și civilizație, la temelia a- cestor împliniri aflîndu-se unitatea și coeziunea întregului popor în jurul partidului, al secretarului general.Alături de expoziția de bază, cu chip și substanță înnoite, muzeul organizează numeroase alte acțiuni și manifestări de

reală și largă audiență. Cunoscuta publicație „Apu- lum“, ajunsă la numărul jubiliar 25, cuprinde ansamblul cercetărilor științifice ale muzeografilor sau ale altor specialiști care participă la investigarea trecutului în această parte de tară ; simpozioane,; comunicări. prelegeri au loc la sediu sau în Întreprinderi și instituții. Colectivul de aici întregește firesc acțiunea de cunoaștere a expoziției muzeale cu alte manifestări legate de atragerea generațiilor tinere spre mai buna înțelegere a istoriei naționale, în acest scop se organizează lecții de istorie la mu- zeu. în colaborare cu organizațiile de tineret se desfășoară activități la cetatea dacică de la Căpîlna. iar Cercul „Prietenii muzeului" participă la lucrări pe șantierele arheologice; la. călătorii de studii in județ și la alte' manifestări legate de mai buna cunoaștere a patrimoniului national. Prih ansamblul acțiunilor întreprinse, muzeul vine in întimpinarea unor largi categorii de cetățeni. . din . municipiu și din împrejurimi. Cum am văzut, capacitatea de ofertă a muzeului a sporit considerabil în urma reorganizării expoziției, . dar si prin reamenajarea sălii U- nirii și a altor unități din zonă, ca Biblioteca „Baț- hianeum". cu o prețioasă colecție de exlibrisuri sau carte veche și rară. Ansamblul cetății, el însuși un vast muzeu în aer liber, cunoaște un permanent flux de vizitatori, multi în sistemul organizat' al întreprinderilor de turism. De aceea este surprinzător să vezi autocarele O.N.T. aducîhdu-și vizitatorii în cetate fără să-i introducă și in sălile muzeului, a cărui bogăție poate fi lesne apreciată de oricine. Observația de față este și o invitație a conducerii muzeului, de altfel a multor altor instituții muzeale din țară, de a face să pătrundă si prin „poarta" turismului mai multe valori ale istoriei si culturii naționale, parte a patrimoniului ce se cere cunoscut și pretuit de cit mai multi oameni.
Emil VASIEESCU

Instituția teatrală sibiană a făcut în ultima vreme cîțiva pași înainte (din mulții necesari) în direcția unei activități superioare calitativ. cu șanse mai mari de a-i conferi forța de atracție și înrîurire. în perioada care a trecut de la ultima ediție a manifestării „Cibi- nium", colectivul s-a confruntat și cu publicul bucureștean, în spectacolele cu „Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă" de Horia Lovi- nescu, „Frumos e în septembrie la Veneția" de Teodor Mazilu, și „Pavilionul cu umbre" de Gib Mihăescu, bucurindu-se de frumoase aprecieri.Pe afișul teatrului s-au adăugat între timp un recital și un spectacol de poezie de ecou, consacrat liricii eminesciene, lucrări de Moliere. Ca- ragiale, Tudor Popescu. Ținînd seama de lucrările in studiu, proiectele pentru stagiunea următoare- sînt ambițioase, țintesc la transfigurarea scenică a unor drame de Mihai E- minescu și Lucian Blaga (ce ar conferi selecției sibiene un profil in- confundabil), includ o piesă de Teodor Mănescu și — în premieră absolută — o lucrare a lui Mircea Tomuș.Valoarea repertoriului, ca și cea a spectacolelor, inclusiv a celor de comedie (genul predilect) pare a fi, într-o măsură mai mare ca altădată, principala strategie în cucerirea publicului. O strategie cu șanse de succes, căci teatru! din Sibiu, spre deosebire de alte teatre din țară, are în, componenta sa doi regizori și doi scenografi stabili, trei dintre ei — tineri care au vădit aderență la valoare și fantezie creatoare — trecînd probe demne să le aducă nu numai un credit deplin, ci, mai ales, o susținere și mai energică din partea trupei. La rîndul ei, această trupă, care s-a îmbogățit nu de mult cu doi absolvenți I.A.T.C.. are (chiar dacă mai, necesită în chip vital noi forțe) talente certe, cărora, pentru a . atinge noi rezultate de referință, le este necesar, poate, doar un mai accentuat spirit de răspundere și mai ales disciplină, asociat voinței de creație sub semnul autodepășirii.Ultimele două premiere Îndreptățesc speranțele. Evocind o perioadă de timp ce începe înaintea declanșării revoluției de eliberare socială și ' națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și se încheie după Congresul al IX-lea al partidului. „Lunga poveste de dragoste" este drama a două destine agresate și tiranizate continuu, repetat, de istorie. O „agresiune" care nu este obiectivă căci nu revoluția este cea care se face răspunzătoare de avatarurile tragice ale lui Emil și ale Danei, ci practicile subiective abuzive ce au putut apărea și au. rămas neamendate pină la. istoricul.. Congres al . IX-lea al P.C.R. cind viața patriei, a poporului, a partidului au cunoscut fundamentale înnoiri.în drama lui Tudor Popescu, „povestea" cuplului care a avut tăria să nu se lase sfărîmat de adversi

tăți este strins legată de demontarea împrejurărilor, practicilor ce au generat anomaliile. Aderînd la a- ceastă dimensiune și restructurînd sub semnul ei unele situații, regizoarea Cristina Ioviță realizează un spectacol politic puternic, tensionat, original, care accentuează și dezvoltă dramatismul trăirilor și revelațiilor.Decorul, admirabil conceput și. totodată. valorat de Mugur Pascu și prin lumini, figurează la rampă un univers casnic din care, mereu, eroii sint smulși pentru a fi împinși în- tr-o altă zonă — bine figurată plastic și concepută funcțional — a unor lungi coridoare între panouri metalice acoperite cu grile.Timpul, marcat și printr-un element de decor, este o dimensiune importantă, mereu prezentă, in spectacol. Ambuscat. rănit pe front, înșelat de soție. înnebunit parcă de eșec;- protagonistul vrea, parcă, in prima scenă, să oprească timpul. Și dacă revelația iubirii duce la o reintrare subiectivă în timp, revoluția reprezintă obiectiv (aspect inci- tant subliniat) un atare fenomen de acces la o altă epocă. Orologiul prezent în fundul scenei va bate regu-
Teatrul din Sibiu, 

un teatru care își confirmă 
maturitatea

lat, marcind durate Întinse, perioade apăsătoare de suferință și așteptare, ani de despărțire, ce vor greva puternic chipul eroilor. în- tr-un asemenea cadru, creator de „stare", regăsim. într-o formă mai limpede, mai bine stăpînită ca altădată. vocația ■ regizoarei spre stilizarea simbolică, spre transfigurarea întrucitva expresionistă a datelor realiste. Fapt evident în relația expresivă a actorilor cu obiectele și forța de expresie a acestor obiecte, în inteligibilitatea mijloacelor teatrale pentru care se optează. După cum este de apreciat tentativa regizoarei (ce se cere continuată) de a depăși etapa elaborării limbajului teatral — in direcția reverberării lui in emoție, o emoție a personajelor care se comunică amplificat sălii.îndrumați atent, judicios, inteligent. precis, să potențeze sau să nuanțeze replica (amplifieîndu-i a- devărul sau demistificînd oportu- nisme, distanțe între practici și principii), să potențeze esența situațiilor, actorii se impun printr-un joc deopotrivă tensionat si nuanțat. Astfel, Virgil Flonda se remarcă printr-o compoziție modernă, prin simplitate și credință, prin refuzul oricăror efecte, prin tulburătoare accente paroxistice, atestind calitatea interiorizării. Debutul pe scena sibiană al Ralucăi Penu este, am spune, chiar surprinzător prin firesc (artistic), simplitate, gravitate. sugestia unei feminități fragile
teatre

• Circul București (10 41 95) : Vede
tele Circului din Varșovia — 15,30; 19

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ploșnița — 18; (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 
18; (sala Atelier) : Act venețian — 18
• Filarmonica „George Enescu44
<15 68 75, sala Studio) : „Treptele
afirmării artistice44. Iulia Mocioc — 
pian, Simona Avesalon — vioară. La 
pian Adrian Tomescu — 17,30; (Ate
neul Român) : Recital instrumental 
Nicolae Licareț — orgă, Stana Bunea 
— harpă, Raluca Voicu — vioară —- 19
• Teatrul de operetă (13 63 48) : O 
noapte ia Veneția — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Clinele grădi
narului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Coriolan — 
18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ano
nimul venețian — 19
<1 Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Taifun — 18; (sala Stu
dio) : Dansul morții — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Vînătoarea de rațe. Spec
tacol prezentat de Teatrul dramatic 
Constanța — 19; (sala Giulești,
18 04 85) : Milionarul sărac — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se44 (sala Victoria, 50 58 65) : Varietăți 
pe portativ — 18
• . Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la sala Teatrului de comedie) : Cum 
se cuceresc femeile — 18
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-Ali — 11

cinema
• Franțois Villon : PATRIA (11 86 25)
— 9,30; 14; 18, FAVORIT (45 31 70) —
9; 13; 17, GLORIA (47 46 75) — 9; 13; 17
• Martori dispăruți : SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30, FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• De ce are vulpea coadă — 15; 17; 
19. Program de desene animate — 9;
11 ; 13 : DOINA (16 35 38)
• Vacanța cea mare: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : FE
RENTARI (80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
• Tigrul cenușiu : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 12; 15; 18
• iubire statornică : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Zece negri mititei : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 19, COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 15; 18
• Prețul unei vieți : B U Z E Ș T I 
(50 43 58) — 15; 18
• O farsă pentru cuscru : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Destin tragic: COTROCENI (81 68 88)
— 15: 17; 19
• Oricare tată Iubește un băiat : PA
CEA (71 30 85) — 9; 11: 13: 15: 17: 19
• Ultima noapte a Șeherezadei : AU
RORA (35 04 66) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Unde este un „nofelet" : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17: 19
• Călătorie peste mări : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 18,15

și puternice totodată. Amîndoi protagoniștii traversează remarcabil varii experiențe și stări. O prezență expresivă este. în spectacol. Wolfgang Ernst, care, și el, schimbă convingător cîteva identități păstrind același „chip". Remarcabil este prin plasticitate și Constantin Chiriac — deși îndrumat in rolul Nastu inconsecvent, cînd în direcția unor sugestii psihologice, cînd în cea a unor măști simplificate grotesc. în acest spectacol, remarcabil prin atitudine și nivel artistic, se cuvin însă mai judicios regindite atit semnificația acestui personaj și a elementelor ce îi însoțesc apariția, cit. mai ales, finalul — inconsecvent față de personajele brincipale (ca să nu mai vorbim de fidelitatea față de text).Recent, la Sibiu, a văzut lumina rampei „Burghezul gentilom". Ridicarea cortinei dezvăluie un decor luminos, semnat de Mihai Constantin Ranin (care este și autorul regiei), dominat de linii svelt arcuite, de alburi și in genere de nuanțe pastelate. întregită de picturalitatea inventivă, exuberanța strălucitoare a costumelor Măriei Bodor, de muzica lui Lully, ori de cea elaborată în prelungirea ei de Niki Bogdan, această ambianță sugerează grăitor decorati- vismul cînd grațios, cînd somptuos al epocii, atmosfera de rafinament și lux, dar și verva vitală -(demnă de admir rat ori frizînd inconștiența), specifică nobilimii secolului al XVII-lea. Cu toate referințele culturale, dominanta spectacolului nu este „reconstituirea de epocă", ci recreerea scenică, stilizarea glumeață, fantezistă și, uneori, chiar persiflarea — cînd fină, cînd grotescă — a comportamentelor și mentalităților interesate, frivole. El reface ironic — aspect potențat prin spirituale „stop-cadre“ — scene idilice sau galante.Nu este pentru prima dată cînd tînărul regizor Mihai Constantin Ranin, care s-a exprimat prin incitanîe propuneri și în dramă, iși vădește vocația pentru Thalia. „Burghezul gentilom" relevă însă mai accentuat capacitatea sa de invenție comică. Multe din gagurile montării se hrănesc din procedeul „interferenței seriilor" și subtextul lui. Așa, de pildă, mari cutii cu mobilă („stil" !), abia aduse in casa proaspătului îmbogățit, aspirind la rangul nobleței, sint desfăcute în fața noastră. Mormanele de paie ce curg din ambalaje (detaliu'verosimil, realist) vor rămîne mereu în scenă, prinzîndu-se cu încă- păținare de mătăsuri, catifele și dantele și reamintind astfel mereu, în chip simbolic, de „starea de natură" și, mai ales, de originea eroului, de condiția lui inițială cind........ vorbea in proză fără să știe".La impresia de „agreabil" lăsată de .versiunea sibiană contribuie substanțial reușitele compoziționale. Ion Buleandră conferă protagonistului un chip dulce, angelic, inundat de fericirea și speranța „renașterii", o prospețime genuină și candoare și, alteori, morgă și orgolii repede convertite in gesturi mai umane. Mihai Bica conturează cu surprinzătoare mobilitate un personaj funambulesc, capabil de o mare frenezie și asceză pedagogică, dar pîndit de amnezii și epuizări hrănite din indignări și perplexitate și, de asemenea, un prinț oriental fantasmagoric. Maria Junghietu conturează cu dezinvoltură, comunicativ, o ființă acidă, slobodă la gură și la gesturi, frustră, trădind maniere plebee. Simpatice personaje din popor, lipsite de orice notă de vulgaritate sau trivialitate propun și Kitty Stroescu și Mircea Hindoreanu. Se face remarcat, de a- semenea, un șir de alte personaje, unele petulante, frivole, asemănătoare unor marionete grațioase, total vidate de viață sufletească. Așa este Dorimene, cochetă, sofisticată, insinuantă, îndrăzneață, în interpretarea Geraldinei Basarab, Lucille (Gabriela Neagu) ori nobilul înzorzonat, cu gesturi onctuoase și baletate, jucat de Benedict Dumitrescu. Așa sînt C. Stănescu, Teodor Portărescu și Emil Schmidt.Așadar : un spectacol vesel, inventiv, ce face să detuneze fericit replicile lui Moliere, potențind hazul situațiilor... Dar, deodată — originală. bruscă schimbare de perspectivă, iată, finalul răstoarnă violent starea de bunăvoie și aduce un fior tragic autentic ; se sugerează în „Domnul Jourdain" incarnarea unei patimi doar pînă la un punct ridicole, de fapt cumplit dezumanizante ; o monomanie ce mistifică viața și face din personaj o jucărie a destinului. Sugestiva schimbare de registru și evidențiere a feței grave a comediei !
Natalia STANCU
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TELEGRAMA ADRESATĂ Domnului VINCENT TABONE
Președintele Republicii Malta

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
-> 4» ’

LA VALLETTA
Din țările socialiste

secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România,

Cu ocazia învestirii dumneavoastră tn funcția de președinte al Republicii Malta, vă adresez calde felicitări, Împreună cu cele mai bune urări de succes în activitatea de înaltă răspundere, precum și de prosperitate pentru poporul maltez prieten.Iml exprim convingerea că. bunele raporturi de colaborare dintre România și Malta vor continua să se dezvolte fructuos. în folosul celor două popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.
Roade ale spiritului de inițiativă

de participanții la adunarea festivă din Capitală 
consacrată sărbătoririi „Zilei sănătății 

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Innarea ____  ___ ________ ________________ ...__ _____ ____ __România iși exprimă sentimente de profundă stimă și aleasă recunoștință lață de dumneavoastră, pentru activitatea pilduitoare, de revoluționar și patriot înflăcărat pe care o deșfășurați în slujba înfăptuirii nobilelor idealuri ale poporului român, a cauzei socialismului și păcii. Dăm o înaltă apreciere contribuției de inestimabilă valoare teoretică și practică pe care ați adus-o și o aduceți la opera de edificare a socialismului pe pămintul scump al patriei, Ia înfăptuirea marilor realizări obținute de națiunea noastră in epoca pe care poporul român o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu".Exprimăm, totodată, cele mai calde mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și ilustru savant, pentru îndrumarea și sprijinul permanent in organizarea și desfășurarea activității medicale in vederea creșterii calității și eficienței întregii noastre munci.De „Ziua sănătății" în Republiea Socialistă România, care coincide cu „Ziua mondială a sănătății", ce se desfășoară în acest an sub deviza „Să vorbim despre sănătate", vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu toate forțele pentru transpunerea exemplară în viață a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră in domeniul ocrotirii sănătății.Angajați cu intreaga noastră energie și pricepere în înfăptuirea sarcinilor importante ce ne revin, vă exprimăm înalta prețuire pentru neobosita dumneavoastră activitate consacrată înfăptuirii dezarmării, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, a colaborării și înțelegerii între națiuni, apărării dreptului suprem ai oamenilor Ia viață liberă și demnă, la pace, datorită căreia dumneavoastră, România socialistă se bucură de stima și respectul tuturor popoarelor, de un deosebit prestigiu în lume.Toți cei ce muncesc in domeniul ocrotirii sănătății populației sint ferm hotăriți să acționeze cu înalt, spirit de răspundere in vederea îmbunătățirii continue a calității asistenței medico-sanitare, creșterii natalității și asigurării unui spor natural corespunzător al populației. Ne angajăm ca, strins uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să aducem o lot mai mare contribuție la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.

numele întregului personal sanitar al Capitalei, participanții la adu- lcstivă organizată cu prilejul „Zilei sănătății" în Republica Socialistă

In Capitală a avut loc vineri o adunare festivă organizată cu prilejul „Zilei sănătății" în Republica Socialistă România, prilej de trecere in revistă a activității desfășurate de personalul muncitor din unitățile sanitare pentru apărarea sănătății populației, în concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă ale societății noastre. Au fost relevate preocupările permanente ale partidului și statului nostru pentru im-

bunătățirea continuă a -asistenței medicale, a condițiilor de muncă și viață ale tuturor cetățenilor patriei.Tn încheierea adunării festive, în- tr-o atmosferă de puternică angajare patriotică. participanții au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
BUCUREȘTI: Policlinică multifuncțională

TELEGRAMAPrimul-ministru a! Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a primit o telegramă din partea primului-mi- nistru al Statului Barbados, L. Ers-
kine Sandiford. prin care ÎI mulțumește pentru urările .transmise cu ocazia celei de-a XXII-a aniversări a independenței acestei țări.

PODU ILOAIEI : Repere urbanisticeComuna Podu Iloaiei, din județul Iași, cunoaște o puternică dezvoltare economică și socială.— O dată cu dezvoltarea sa economică — ne spune primarul comunei, Maria Onofrei — în comuna noastră s-au dat pînă acum in folosință aproape 650 apartamente construite in blocuri moderne. S-au construit școli noi și grădinițe, a fost rezolvată problema apei potabile și a apei pentru irigații, beneficiind de acumulările necesare pe Bahlui și Bahluieț.

Aflăm că In acest an se vor construi alte 240 apartamente. Cetățenii, in frunte cu deputății, sub îndrumarea comitetului comunal de partid, participă la lucrări de modernizare a unor străzi și tro- . tuare, amenajează spații verzi, plantează pomi fructiferi, arbori și arbuști ornamentali, flori. Pe zi ce trece, sînt tot mai evidente însemnele urbanizării in viitorul centru agroindustrial Podu Iloaiei. (Ma- nole Corcaci).
CISNĂDIE: Acțiuni de bună gospodărire și înfrumusețareIn aceste zile, orașul Cisnădie cunoaște animația specifică primăverii prin acțiunile de bună gospodărire și înfrumusețare ce se află în plină desfășurare. Aceste acțiuni se vor concretiza in amenajarea de spații verzi (30 000 mp), plantări de pomi, arbori și arbuști ornamentali. reparații de străzi (4 000 metri liniari), trotuare (8 000

metri liniari), reparat poduri și podețe, zugrăvirea de fațade, amenajarea unor terenuri sportive și locuri de joacă pentru copii, terminarea zonei de agrement (Măgura). Toate aceste acțiuni de muncă patriotică vor depăși valoarea de 5 milioane Iei. (Ion Onuc Nemeș).
AVRIG-SIBIU : Livrări în avans la export

La drept vorbind, multora din locuitorii capitalei Republicii Autonome Ciuvașe — orașul Cebok- sarî — nu le venea a crede că. la numai un an după ce geodeziștii stabiliseră amplasamentul noii clădiri impunătoare de pe strada Entuziaștilor, in apartamentele de aici s-au și mutat cei 500 de locatari, vîrstnici și copii. Desigur, în cazul de față denumirea străzii are o coincidență simbolică: clădirea a fost înălțată de adevărați entuziaști — membrii tinerei cooperative pentru construcția de locuințe — care au realizat-o pentru ei, intr-un timp scurt, cu «îrguință și cu toată grija.Din marele oraș de pe Volga, să trecem in satul Krestov, situat in regiunea Pskov, pe malurile rîului Dvina de Vest. Ani în șir, locuitorii din Krestov șl cei din satul Glazomici, situat pe malul celălalt al rîului, s-au plîns Soviețului local pentru faptul că nu exista un pod neste Dvina, a cărui necesitate era imperioasă. Elevii întîmpinau greutăți la traversarea rîului in drumul lor spre școală, la fel sătenii care erau nevoiți să meargă la spital, ca șl călătorii ce zoreau spre gară. Din motive financiare, dar și datorită lipsei de inițiativă, construcția podului era nîereu amina- tă. Despre această situație, sătenii vorbeau tot mai tăios la întrunirile lor obștești. Iată insă că unul din locuitori, Andrei Losev, a ho- tărît : ajunge cu vorbăria si făgăduiesc că podul va fi construit.— Cum adică, de unul singur? — s-a mirat soția sa.— Da, singur.— Dar de unde bani?— O sută douăzeci de ruble — pensia mea, mai avem și ceva economii. Și apoi, nădăjduiesc că a- tunci cînd treaba cu podul se va urni din loc, vom fi ajutați dq colhozul nostru și sovhozurile riverane.Nu i-a fost ușor colhoznicului veteran, dar in cele din urmă a reușit. De curind, in sat a avut loc o festivitate prilejuită de inaugurarea podului suspendat peste Dvina de Vest, lung de 96 metri. Aici 1 se spune podul lui Losev. Oare această inițiativă nu a meritat recompensarea omului? Bineînțeles, el a fost decorat, iar distincția s-a adăugat celor trei ordine pe care Andrei Losev le-a primit pentru merite pe front, în anii Marelui război pentru apărarea patriei.Iată acum orașul Abakan, situat intr-un alt ținut al marii noastre țâri — in Altai. Aici este larg cunoscută o nouă firmă de stat și cooneratistă. creată recent. In ce constă originalitatea acestei firme ? In întreprinderile din Abakan există utilaje care sînt fo-' fosile doar în 1—2 schimburi sau care rămin, tn general, nefolosite. Apoi există oameni ale căror venituri sînt precare și care doresc să obțină un plus de retribuție, pe lingă cea primită pentru munca o-, ...bișpțiitâ iii producție. îp, condiții .“•« născut si firma'amin- 'tită.""l’it'‘6âre partieipA de'Colective. Scopul acesteia- constă in satisfacerea cererii pieței locale de mărfuri deficitare sau care lipsesc cu desăvîrșire din magazine. Firma a și produs și desfăcut pe pia- ^ță mobilă, încălțăminte de sport și

alte produse în valoare de aproape 300 mii de ruble. Acesta este doar începutul. Se scontează că noua centrală de stat și cooperatistă va putea asigura sporirea mului de mărfuri in regiune proximativ 100 milioane de pe an.Există schimbări pozitive sectorul agricol al țării. Anul trecut, veniturile colhozurilor și sovhozurilor au crescut cu 6 miliarde ruble, sporind, de asemenea, rentabilitatea, iar numărul unităților nerentabile s-a redus de trei ori. în raionul Melenkov, regiunea Vladimir, numai în decurs de un an producția de carne în gospodăriile țăranilor a sporit cu 63 la sută, iar consumul acesteia pe cap de locuitor s-a majorat — fără a mai fi nevoie de alocații suplimentare din partea statului — cu aproape 16 la sută. S-a îmbunătățit aprovizionarea magazinelor centrului raional și unităților comerțului sătesc.
Corespondență 
din Moscova

volu- cu a- rubleși tn
Lipețk și întreprinderea noastră, care in acest an împlinește 59 de ani de existență. Prelevările din venituri sint și acolo aceleași, deșt combinatul din Magnitogorsk are nevoie de mijloace financiare mult mai însemnate pentru reconstrucție și pentru înlocuirea utilajelor, precum si pentru rezolvarea problemelor sociale complexe privind locuințele si ecologia.— In orașul șl În uzinele noastre restructurarea se desfășoară cu poticneli — spune oțelarul A. Grin- cenko, de la uzinele constructoare de motoare din Harkov, asociin- du-se părerii menționate mai sus. Colectivul obține rezultate stabile, dat procentul prelevărilor de la beneficii este mic. Cu ceea ce rămî- nem nu putem asigura realizarea programului de locuințe și soluționarea altor probleme sociale.Cetățenii sovietici sînt profund Interesați ca în calea reconstrucției să existe cit mai puține obstacole de acest fel. Beneficiind de posibilități de manifestare a democrației Incomparabil mai mari,' ei critică cu fermitate neajunsurile din munca propriilor colective și din activitatea conducătorilor lor, folosind pentru aceasta presa și televiziunea. în cursul campaniei electorale, desfășurate în țară pentru alegerile de deputați ai poporului, s-a făcut mult pentru activizarea virtuților civice ale oamenilor.In calitate de corespondent al „Pravdei". am participat la multe adunări ale alegătorilor din campania electorală. Toate s-au desfășurat intr-un spirit combativ, al afirmării sentimentului de înaltă răspundere civică al participanți- lor, al înțelegerii faptului că dezvoltarea viitoare a țării depinde in foarte mare măsură de componenta parlamentului popular, de competența și atitudinea acestuia față de cauza alegătorilor noștri.Intr-un cuvînt, vorbitorii la asemenea adunări — muncitori, ingineri. țărani, oameni de știință, scriitori — cu toții și-au demonstrat grija de stăpîni ai propriei lor țări, care răspund pentru viitorul ei.La adunarea din orașul Kalinin, de exemplu, muncitorul V. Kloci- kov, candidat pentru alegerile de deputați, în favoarea căruia în cursul campaniei electorale și-au retras candidaturile șeful de secție S. Ivanova și directorul întreprinderii, I. Vinogradov, a exprimat o astfel de idee, cu care nu se poate să nu fii de acord :— Omul este elementul cel maî Important. Pentru că întreaga noastră societate și întreaga omenire este, aldătuită din oameni.Aceste cuvinte reflectă atmo. sfera generală care domnește tn țară. întreaga noastră societate s-a pus în mișcare, totul se schimbă rapid. Restructurarea acumulează forță, poporul manifestă o tot mai mare exigență, principialitate și — ceea co este deosebit de important — responsabilitate în activitatea pe care o desfășoară. Sporește Încrederea noastră in forțele proprii, sa consolidează încrederea în partid — inițiatorul acestei mișcări revoluționare.

Numeroase asemenea fenomene pozitive întîlnim și noi, corespondenții „Pravdei", în cursul deplasărilor prin orașele și satele țării. Oamenii sovietici se bucură de faptul că semnele bune ale noului devin tot mai numeroase. Ele reprezintă rezultate reale ale restructurării care se desfășoară în Uniunea Sovietică, la inițiativa Partidului Comunist. Muncitorii din fabrici și uzine, țăranii de pe ogoarele și din fermele colhozurilor și sovhozurilor, intelectualitatea se străduiesc să-și mărească contribuția la înnoirea economică și spirituală a societății. Restructurarea creează posibilități vaste pentru ca raporturile reciproce din viața societății socialiste, întreaga activitate creatoare din domeniile politic, cultural, învățămîntului, științei să se transforme intr-o alianță trainică, pusă efectiv în slujba societății, al cărei țel suprem este bunăstarea fiecărui om.Tocmai acest fel distinct, care vizează omul, satisfacerea cerințelor sale de trai materiale și spirituale, generează manifestarea, în- tr-o măsură creseîndă, a inițiativelor creatoare, îndemnul ca fiecare să lucreze mai bine, cu rezultate finale superioare.înseamnă oare aceasta că totul decurge simplu și ușor? Nicidecum. Promovind restructurarea, societatea noastră se confruntă cu greutăți destul de numeroase. Exemple sint multe în acest sens.— La noi, la Combinatul Metalurgic Magnitogorsk — arată V. Naumov, oțelar la această întreprindere— prelevările din veniturile ce se obțin astăzi sînt insuficient» pentru reînzestrarea tehnică și pentru rezolvarea problemelor sociale cele mat stringente. A- ceasta se datorește faptului că din nou triumfă vechea modalitate de abordare a problemelor — aceea de nivelare. Să luăm, spre exemplificare, tinăra uzină metalurgică din

Puternic angaiat în întrecerea socialistă, ce se desfășoară pentru îndeplinirea sarcinilor de plan -la indicatorii, colectiv de muncii din treprinderii din Avrig cu pasiune revoluționară continua înnoire a producției, pentru per-

fectionarea si modernizarea fluxurilor de fabricație. Semnificativ pentru acest proces este faptul că exportul reprezintă 77 la sută din totalul nroduc- ției-marfă. Produsele realizate aici sint exportate in numeroase țări ale lumii. Din cele peste 300 modele noi propuse pentru acest trimestru, după cum

ne spune inginerul-sef al unității. Nicolae Frîncu. jumătate au intrat de acum in producția de serie. Toate contractele si comenzile din perioada care a trecut din acest an au fost onorate exemplar. livrîndu-se partenerilor externi importante cantităti de produse. (Ion Onuc Nemeș).

to ti harnicul oameni ai cadrul In- ..Sticla" acționează si dăruire pentru înnoire
oamenii munciiMUREȘ : Noi apartamente pentruConstructorii mureșeni de lo- . cuințe — care în ultimii 24 de ani au înălțat în orașele și satele județului peste 65 000 apartamente — întimpină ziua del Mai cu rezultate bune in întrecerea socialistă. Astfel, prin organizarea j-tidicioasă ■ â muncii pe fiecarer șa'htiief'"și"utilizarea pe scară largă a unoy materiale. de construcții locale, in perioada care a trecut din acest an ei au construit și pus la dispoziția oamenilor muncii 178 apartamente din planul pe acest an —

cu 28 apartamente mal multe decit prevederile graficelor „Ia zi". Totodată, în mediul rural — unde in acest an urmează a fi construite apartamente — au fost .puse la dispoziția specialiștilor și a lucrători noi locuințe cofjțor- '■ WSfie. De remarcat că. în ăcesț'r an. zestrea edilitară a localităților mureșene se va întregi cu alte 2 756 apartamente, din care mai bine de jumătate se află in diferite stadii' de execuție. (Gheorghe Giurgiu). E. MANKO
(de la ziarul „Pravda”)

In Capitală s-a dat în folosință o nouă și modernă policlinică multifuncțională, pe strada Malcoci. Policlinica Rahova — denumire sub care va fi cunoscută de acum înainte — dispune de cabinete cu funcționalitate sporită, care permit un rapid circuit și acces pentru toți pacienții. Policlinica asigură asistentă medico-sanitară pentru oamenii muncii de la întreprinderile „Electromagnetica". „Aurora", „Tînăra Gardă". „Autobuzul", precum și pentru alți cetățeni din circumscripțiile teritoriale și din comunele Bragadiru și Măgurele. Edificiul, prevăzut cu parter și două etaje, are cabinete de boii interne, chirurgie, oftalmologie, neurologie, stomatologie cu labora-

toare de tehnică dentară, fizioterapie, hematologie și altele. Tot in vederea asigurării prompte a asistenței sanitare, in cadrul policlinicii sint concentrate mai multe unități, care pină acum erau dispersate, intre care microstația de salvare, centrul de microradiofoto- grafie, centrul de donare onorifică a sîngelui. Prin funcționalitatea sa. prin diversitatea serviciilor de asigurare a asistenței medico- sanitare. prin dotarea modernă cu aparatură de investigații și control, noua policlinică Rahova întregește zestrea instituțiilor Capitalei puse In slujba ocrotirii sănătății populației. (Gheorghe Ioniță).
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Răspunderea animatorului cultural
(Urmare din pag. I)Uiuiu, a contribuit, printre altele, la întemeierea unui cenaclu literar, a primului salon republican de pictură naivă, a celei dinții reuniuni inter- județene de umor sătesc — în comuna Macea — a unui cenaclu local de literatură umoristică și satirică. Numeroși sint artiștii profesioniști, criticii literari și de artă, scriitorii care și-au pus talentul și priceperea in călăuzirea artiștilor amatori, a poeților, prozatorilor, cineaștilor, coregrafilor, muzicienilor începători. Dramaturgul Tudor Popescu, regizorul cinematografic Geo Saizescu, cri- • ticul literar Laurențiu Ulici, scriitorul și criticul teatral George Genoiu, profesorul, muzicianul Marin Constantin sint unii dintre mulți alții ce pot fi intilniți mereu, in diverse locuri din țară, conducing jurii, dînd sfaturi, finind prelegeri, part.icipind la dezbateri, angajindu-se in acțiuni metodice de o însemnătate probată. In mișcarea teatrală a amatorilor aduc contribuții esențiale mulți actori, regizori și scenografi de seamă ai scenelor profesioniste ; ei sint în- timpinați cu dragoste și respect. Prezența îndelungată a unora în a- cest eimp artistic a dus nu numai la izbinzile unei echipe sau alteia, ci și la formarea unor colective și la dezvoltarea lor continuă, la înființarea unor teatre populare (și la dăinuirea lor), la inflorirea vieții artistice in localități ce nu dispun de instituții profesioniste. Artista emerită Dina Cocea și stantin Dinischiotu, Moldovan și tînărul nă Silviu Purcărete, țeană Diana Cheregi și regizorul timișorean loan Ieremia sint doar citeva din multele nume citabile. Tinărul actor Constantin Fugașin are la activ realizări proeminente, săvir- șite cu pasiune și îndelungă, răbdătoare strădanie, la Drobeta-Turnu Severin, Craiova, Slănic-Prahova. București, izbutind să descopere multe talente tinere (unii din coechipierii săi au intrat, ulterior, in școala superioară de artă dramatică). Pe lingă artiștii profesioniști care-și exercită astfel, reliefat și eficient, funcția de animatori culturali s-au maturizat și mulți îndrumători ridicați chiar din rîndurile artiștilor amatori.In ■ condițiile existenței marelui

regizorul Con- actorul Victor director de sce- actrița constăn-

festival național al muncii și creației „Cintarea României", au apărut și specialiști in variate domenii ale activităților culturale de masă, oameni cu’vastă informație, bogată experiență, atașament constant față de creația populară dezvoltată și îmbogățită in anii noștri socialiști. Specialistul are reputația unui cercetător activ — și e stimat ca atare ' — implicat cu trup și suflet in mișcarea pe care o îndrumă, foarte bun cunoscător al domeniului. Un atare specialist e, intre mulți alții, Bogdan Căuș, autor de texte, regizor de brigadă artistică, întemeietorul primei formații de acest gen la noi. și care cunoaște toate cele citeva mii de brigăzi de pe cuprinsul țârii. Specialistă in teritoriul muzical e folclorista erudită Emilia Comișel ; în domeniul cinecluburilor, criticul Călin Căliman. Sint numai citeva exemple dintre multe altele. Noțiunea de specialist ilustrează o realitate, termenul instaurindu-se ca o contrazicere salutară a improvizației, formalismului, lucrului pe apucate, tendințelor veleitare. Era firesc ca o mișcare artistică de anvergura, varietatea și valorile pe care le-a căpătat în România socialistă de azi să-și statornicească orientări și instituții, să dispună de cercetare studioasă. publicații și forme stabile de dezbatere, să-și aibă specialiștii săi ; și un institut coordonator specializat, de etnologie — care funcționează. dealtminteri, cu multă utilitate. Personalitatea autenticului animator cultural, focalizînd demersuri de eficacitate și exercitind înrîuriri benefice, mai are și harul de a înlătura, sau măcar de a pune in dificultate, persoanele care nu au altă țintă decit de a se evidenția pe ele însele ; ori care doresc să realizeze de pe urma îndeletnicirii lor pasagere și aleatorii alte foloase decit ’ cele spirituale. Căci acest teritoriu de mare întindere nu se află într-o stare idilică. Au loc și aici înfruntări cu mentalități anacronice, cu tendințele negative ce cată a degrada amatorismul spre un semiprofesio- nism mercantil. Apar (nu puțini) oameni fără chemare ce-și arogă titlul de pedagogi și a căror ambiție e să obțină roade imediate cu orice preț. Prezența aici a unor inși fără nici o legătură cu arta și, evident, fără cultură ori măcar predispoziții culturale, uneori și fără o elementară ți-

nută etică, e cît se poate de daună toare și e cauza impersonalității multor producții. Ei sînt, adesea, a- ccia care-i supun unui tir nedemn de reclamații, anonime suspecte, defăimări perfide pe veritabilii animatori, stingherind normalitatea lucrurilor, descurajînd și maculînd inițiative din cele mai oneste, producînd stări de spirit defavorabile creației. I-am intîlnit, nu o data, protestând vehement că n-au apărut în „palmares", agitind memorii cu insinuări veninoase, infamindu-i chiar și pe cei ce fuseseră îndrumați de ei. Impostura e, de altfel, mai totdeauna a- gresivă și incapabilă să accepte meritele reale. După cum, tot atît de dezagreabilă e nepăsarea plată a u- nor oameni investiți cu răspunderi in domeniul cultural, cărora insă orice element inedit, orice schimbare le produce alergie, orice pornire înnoitoare făcindu-i lamentuoși, suspi- cioși și a căror mulțumire e ca totul să râmină „așa cum a fost". Le vine mai la indemînă să colaboreze cu mediocrități manipulabile ; personalitățile, specialiștii le provoacă blocaje și inhibiții fiindcă îi supun la eforturi mentale, organizatorice, le pun în față cerințele noi — și-i solicită să iasă din indiferentism și somnolență. E învederat însă că fiecare anotimp cultural aduce noi exigențe, iar sporul de creație și de gust, de activitate 'și de talente impune mereu noi abordări problematice și noi forme de acțiune. In acest ansamblu enorm de preocupări, personalitatea animatorului cultural, om de gindire și faptă, e un jalon luminos, exponențial pentru o stare de spirit esențial creatoare. El e printre aceia care — după o expresie fericită a lui Paul Valery — preferă întotdeauna voinței generale de a face cutare lucru, voința generală de a face un lucru frumos, prețuind — după cum zice și Camil Petrescu — valoarea programatică a gestului frumos închinat frumosului. Sînt idei și ginduri de bine pe care cultura noastră contemporană și le asimilează, dîndu-le un orizont larg și o arie de manifestare pe deplin liberă, conform cu echitatea și spiritul democratic autentic ce guvernează viața spirituală, din România socialistă.. I

Marca electronicii romftnești, mai cu seamă fn ultimii douăzeci de ani, a început să fie cunoscută In toat'ă lumea. Și nu mai miră pe nimeni că, dincolo de fruntariile țării, televizoarele noastre și radiourile stau adesea alături de cele ale unor firme cu vechi tradiții. Se dâ bătălia pentru calitate, pentru funcționalitate, pentru design, pentru longevitatea aparatelor. De astă dată nu despre competitivitatea lor în exterior ne propunem să scriem. Și nu despre toate produsele menționate inițial, ci numai despre radiourile staționare și portabile. Pentru că. de cind au fost inventate și pînă azi, au suportat zeci și sute de metamorfoze constructive și funcționale, lată, de pildă, la raionul de profil al magazinului „București", Tudor Gheorghe. un veteran în comerț, ne recomandă cu căldură un aparat nou. „NOSTALGIC", produs de ultimă oră al întreprinderii bucu- reștene „Electronica". Un tip de radio — retro — din lemn curbat:, de dimensiune mică, un fel de mobilier elegant, ușor de pus deasupra unui televizor. Intr-un raft de bibliotecă, pe o măsuță intr-un colt de încăpere. Este in pșa fel construit, cu atîta elegantă, incit ori unde l-ai plasa lasă impresia

că e o piesă necesară din mobilier. Cu trei lungimi de undă, cu alimentare numai de la rețea, talgicul" are o sonoritate de Și pentru că tot vorbim de te de radio staționare, nu să nu amintim aici de cele numirile „Club", cu cite 4 lungimi de undă. Dintre aparatele portabile, sînt game acum Deloc mod la purtat.lungimi de undă, rămine partenerul ideal in obișnuitele excursii și concedii. De precizat că atit „Gloria", cit și „Solo 500“ funcționează cu dublă alimentare : la baterii și la rețea. Alte aparate portabile, cu carcase din plastic în diverse culori, cum sînt „Terra". „Derby", „Iris*.1 (cu cite două lungimi dț undă) sau „Junior" cu o singură lungime (cu alimentare la baterii). toate produse de „Tehnoton" Iași, pot suplini dorința de informare a fiecăruia. Mesageri ai noutăților din tară și de peste hotare. toate aparatele menționate pot fi procurate de la unitățile de profil și raioanele specializate ale magazinelor comerțului de stat din Întreaga țară.

„Nos- cristal. apara- putem cu de-
recomandate „Gloria" cu 5 de undă, care a dat pină serioase probe de calitate, mai prejos, dar ceva mai co- „Solo 500", cu 4

FOTBAL. în comentariul pe marginea meciului Steaua București — Galatasaray din semifinalele „Cupei campionilor europeni", ciștigat de fotbaliștii români cu 4—0, corespondentul sportiv al ziarului „Cumhuryet" Istanbul notează : „Steaua București a cîștigat pe merit și Galatasaray nu trebuie să se rușineze de această înfringere suferită în fața unei echipe care, probabil, că se numărțî, in prezent, printre cele mai bune din Europa. Așa cum ne așteptam, fotbaliștii de la Steaua au demonstrat în acest meci o tehnică înaltă, __ ___ ___ viteză și bine ordonat la mijlocul terenului ; Galatasaray _ 1________încă de la începutul partidei să joace ofensiv, dar aceasta nu i-a reușit datorită presingului extraordinar practicat cu succes de jucătorii români" • In cadrul preliminariilor Campionatului european de fotbal rezervat echipelor de juniori, selecționata Cehoslovaciei a întrecut pe teren propriu, cu scorul de 4—0 (2—0), echipa Luxemburgului.• în prima gală semifinală a competiției internaționale de box „Centura de aur", ce se desfășoară în sala Rapid din Capitală, la categoria mi j- lociemică. pugilistul român Rudei Obreja l-a învins prin k.o. în prima repriză pe Chang Gun II (R.P.D. Coreeană). în finală. Rudei Obreja îl va întilnl pe campionul sovietic I. Akopkopian, care a dispus la puncte de Mircea David.In limitele categoriei cocoș. Intr-unui din cele mai spectaculoase meciuri ale reuniunii. Adrian Mărcuț l-a întrecut la puncte pe boxerul turc Vedat Tutuk.Alte rezultate : categoria semimus- că : N. Muncian (U.R.S.S.) b.p. Kim Dok Nam (R.P.D. Coreeană) ; P. Pa- raschiv b.p. Ku Yong Slk (R.P.D. Coreeană) : categoria cocoș : T. Skria- bin (U.R.S.S.) b.p. Li Gyong Nam (R.P.D. Coreeană) ; categoria pană : M. Kazarian (U.R.S.S.) b.p. F. Enrique (Cuba) : M. Tudoriu b.p. A. Celkiz (Turcia) ; categoria semigrea : V. Damian b.p. M. Ștefan ; J. Quintana (Cuba) b.p. S. Kabozev (U.R.S.S.) ; categoria grea : I. Vaulin (U.R.S.S.) b.p. T. Panait.In cea de-a doua gală semifinală a competiției internaționale de box „Centura de aur", în limitele categoriei semiușoară, pugilistul român Daniel Dumitrescu l-a învins prin

un joc ina încercat
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tervalul 8 aprilie, ora 20 — 11 aprilie, 
ora 20. tn tară : Vremea va fi * 
neral frumoasă și va continua 
încălzească treptat. Cerul va fi 
bil, cu înfiorări mai accentuate 
ceputul intervalului în nordul 
Izolat, în zonele de deal, iar la începu
tul Intervalului șl tn regiunile nord- 
estice. vor cădea averse de ploaie înso
țite de descărcări electrice. Vintul va

în ge- 
să se 
varla- 
la în

tării.

sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 2 
și 12 grade, mai ridicate în sud-vestul 
țării, iar temperaturile maxime între 
16 și 26 grade, ușor mai coborîte în 
prima zi în nordul țării și mai ridica- 

• te în a doua parte a intervalului în
sudul țării. Dimineața, izolat, în vestul 
și centrul țării se va semnala ceață. 
La București : Vremea va fi predomi
nant frumoasă și se va încălzi. Cerul 
va fi variabil, mai mult senin. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 6 și 10 grade, iar maximele intre 
23 și 26 grade.

abandon, în repriza a III-a, pe cubanezul Antonio Acea.Alte rezultate : categoria muscă : N. Aliuță b.p. I. Ielceanu ; I. Abra- ciakov (U.R.S.S.) b.p. Z. Lunca : categoria semiușoară : K. Tatar (Turcia) b.p. M. Dumitrescu ; categoria ușoară : G. Gogol b.p. II. Furniltov (Bulgaria) ; C. Tsiu (U.R.S.S.) b.k.o. III M. Demirakapu (Turcia) ; categoria semimijlocie : Fr. Vaștag cîș- tigă prin neprezentarea lui V. Citea.Finalele competiției sînt programate duminică, de la ora 10,30, pe ringul instalat în potcoava stadionului Ciulești din Capitală.
HOCHEI • La Oslo, în cadrul Campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa B). selecționata Norvegiei a învins cu scorul de 8—2 (2—1, 3—1, 3—0) echipa Austriei • Meciurile disputate în ziua a 3-a a Campionatului european de hochei pe gheață pentru juniori, de la Kiev, s-au soldat cu următoarele rezultate : Elveția — România 9—2 ; R.F. Germania — Norvegia 6—4 ; Cehoslovacia — Suedia 10—5 ; U.R.S.S. — Finlanda 4—2.
VOLEI. In competiția internațională feminină de volei de la Szom- bathely, selecționata Cubei a întrecut cu scorul de 3—0 formația Ungariei, iar echipa Bulgariei a învins cu 3—1 pe cea a Cehoslovaciei.
SAU. In runda a 6-a a Turneului Internațional de șah de Ia Barcelona, campionul mondial Gări Kasparov a remizat în 17 mutări cu Hiibner, în timp ce Llubojevici a ciștigat, cu piesele negre, la Nogueiras. In celelalte partide a fost consemnată remiza. In clasament conduce Liubojevici (Iugoslavia) cu 5 puncte, urmat de Iustipov (U.R.S.S.). Hiibner (R.F.G.), Seirawan (S.U.A.) ți Hjartarson (Islanda) — cu cite 3.5 puncte ș.a. Kasparov de află pe locul 12. cu 2,5 puncte.SCHI. Proba feminină de coborlre desfășurată pe pîrtia de la Shiga- kogen (Japonia) a revenit austriecei Anita Wachter, cu timpul de. l’46’-82/100. urmată de japoneza Yuki Kato (l’49”74/100).
SCRIMA. Concursul feminin de spadă disputat la Katowice, in cadrul „Cupei mondiale" la scrimă, a revenit fracezei Florence Topin. învingătoare cu 10—9 în finala cu Zsuzsa Szocs (Ungaria).

Administrația de Stat Loto-Pronosport informeazăPrintre seriile speciale limitate la „Loz in plic", lansate ocazional de Administrația de Stat' Loto- Pronosport, a devenit o tradiție ca sezonul de primăvară să ofere participanților și posibilitatea de a-și încerca șansele la „Lozul Primăverii". O astfel de ocazie există și în prezent, cînd se află in vin-
zare o nouă emisiune, cuprinzînd și clștiguri din fondul special al sistemului. De remarcat că pe lingă ciștigurile nelipsite, constind în autoturisme și importante sume de bani (mergînd pină la 50 000 lei), se atribuie și un mare număr de televizoare color.

NUMERELE EXTRASE LA
Extragerea I : 60 19 31 7163 18 21
Extragerea a Il-a : 38 15 4151 88 33 26

TRAGEREA LOTO DIN 7 APRILIE 198943 63 FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :50 66 720 626 lei, din care 39 531 lei report la categoria I.
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ISLAMABAD

Festivitate consacrată creării Asociației 
t de prietenie Pakistan-RomâniaISLAMABAD 7 (Agerpres). — LaIslamabad a avut loc festivitatea creării Asociației de prietenie Pakistan—România.

MANILA Evoluția crizei libaneze Vizita lui M. Gorbaciov in Marea Britanie

,■ Luînd cuvîntul, guvernatorul pro-1 vinciei Sind. Qadeeruddin Ahmad, a relevat rolul întilnirilor la cel mai înalt nivel, contribuția directă la , dezvoltarea relațiilor de prietenie ' dintre cele două țări a tovarășului 
i Nicolae Ceaușescu, președintele Re-■ publicii Socialiste România, și a ' tovarășei Elena Ceaușescu, care au < vizitat de mai multe ori Pakistanul, ( de fiecare dată stabilindu-se măsuriimportante pentru impulsionarea raporturilor bilaterale.( Vorbitorul a dat expresie senti- 
l menlelor de gratitudine față de pre- 1 ședințele României pentru inițiativele sale in direcția intensificării relațiilor de colaborare româno- pakistaneze, pentru sprijinul acordat în dezvoltarea economică a Pakistanului, concretizat în realizarea unor■ importante obiective industriale.

Președintele Asociației de prietenie Pakistan—România, Ahsan Mukhtar Zubairi, a evocat colaborarea fructuoasă dintre cele două țări în domeniul relațiilor internaționale, favorizată de existența unor puncte de vedere identice sau foarte apropiate față de principalele probleme ale lumii contemporane. El și-a exprimat satisfacția pentru apariția în Pakistan a volumului „Președintele României, Nicolae Ceaușescu — promotor al edificării unei noi ordini economice internaționale", care s-a bucurat de un mare interes din partea autorităților și publicului pakistanez.La manifestare au participat reprezentanți ai corpului diplomatic, numeroși oameni de afaceri și personalități ale vieții politice și culturale pakistaneze. Ziarele pakistaneze „Dawn", „Morning News" și „Jang“ au publicat articole și fotografii în legătură cu această manifestare, iar televiziunea pakistaneză a transmis imagini și comentarii.

Expoziție de carte 
româneascăMANILA 7 (Agerpres). — La Biblioteca Națională a Republicii Filipine, din Manila, a avut loc o expoziție de carte cu lucrări social-politice din țara noastră. între acestea, la loc de frunte se află volume din opera președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. De asemenea, au fost prezentate volume privind istoria României. cărți despre civilizația materială și spirituală a poporului român.

KUWEIT 7 (Agerpres). — Comitetul „celor șase" al Ligii Arabe pentru sprijinirea eforturilor în vederea soluționării crizei din Liban va organiza in Kuweit o nouă rundă de convorbiri cu reprezentanți libanezi. a declarat șeicul Sabah Al Ahmed Al Jaber, președintele comitetului. Ca și cele anterioare, viitoarea rundă va prilejui eforturi de degajare a unor modalități de natură să contribuie la reglementarea actualei situații grave din Liban.

BEIRUT 7 (Agerpres). — O reiz- bucnire a duelurilor de artilerie, în ultimele 24 de ore, între părțile libaneze aflate în conflict a pus in pericol fragila încetare a focului acceptată la chemarea președintelui Comitetului „celor șase" al Ligii Arabe. Schimburi de focuri au fost înregistrate la linia de demarcație dintre estul și vestul Beirutului și în zona de munte din sud-estul capitalei libaneze. Aceste ultime incidente au provocat noi- victime în rîndul populației.
Situația din AfganistanKABUL 7 (Agerpres). — Consiliul Suprem pentru Apărarea Patriei al Republicii Afganistan a lansat un apel la încetarea focului pe .timp de o lună. Chemarea a fost respinsă

de grupurile opoziției intransigente, care au reluat atacurile și bombardamentele asupra orașului Jalalabad și a altor zone ale țării — relatează a- genția T.A.S.S.

-----------------------------------------------------------
ADDIS ABEBA
i---------------------------------

Deschiderea lucrărilor sesiunii Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Africa/ ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — La Addis Abeba au început lucrările celei de-a 24-a sesiuni a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa, la care iau parte miniștrii pentru problemele economice, plani- ' licării și dezvoltării din țările mem- ( bre. România participă la sesiune ca I observator.■ Tema prioritară aflată pe ordinea de zi a sesiunii este examinarea Celor mai adecvate căi de dezvoltare social-economică a țărilor africane, ca o alternativă rațională la progra

mele de reformă structurală propuse de F.M.I. și Banca Mondială, ca și de alte instituții financiare internaționale, care s-au dovedit ineficiente și chiar dăunătoare.în alocuțiunile rostite a fost subliniată necesitatea intensificării eforturilor tuturor țărilor africane, a întregii comunități internaționale, pentru lichidarea subdezvoltării, inclusiv soluționarea problemei datoriei externe, pentru redresarea economică a statelor de pe continentul african.

Noi initiativeJ
In problema cipriotăNAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — în prezența secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, la sediul din New York al Națiunilor Unite a avut loc o întîlnire între președintele Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, și liderul comunității tur- co-cipriote, Rauf Denktaș. Au fost discutate diferite aspecte ale problemei cipriote și a fost făcută o e- valuare a' perspectivelor de soluționare a ei și a stadiului negocierilor intercomunitare.Liderii celor două comunități cipriote au acceptat propunerea secretarului general al O.N.U. cu privire la elaborarea, pînă la sfîrșitul lunii mai, a unui proiect de acord general. De asemenea, s-a convenit ca o nouă întrevedere tripartită să aibă loc — dacă va fi necesar — în luna iunie, pentru a se definitiva — eventual — documentul și a se hotărî asupra procedurii următoare — relatează Departamentul pentru Informații Publice al O.N.U.

LONDRA 7 (Agerpres). — în cursul vizitei sale in Marea Britanie, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a rostit o cuvîntare la Primăria orașului Londra, în care s-a referit, între altele, la probleme ale dezarmării. El a relevat că „nu se va realiza o dezarmare autentică și profundă dacă nu vom schimba radical climatul politic de pe întreaga planetă. Nu vom putea salva mediul înconjurător, dacă nu vom păși pe calea dezarmării și nu vom elibera mijloace pentru soluționarea problemelor ecologice. Nu vom însănătoși situația din intreaga lume, dacă nu vom înregistra schimbări în relațiile Nord-Sud", relatează agențiaT. A.S.S.Conducătorul sovietic a arătat căU. R.S.S. a adoptat hotărîrea de a înceta în acest an producția de uraniu cu un înalt grad de îmbogățire pentru scopuri militare. în plus, după închiderea în 1987 a unui reactor in

dustrial pentru producerea de plutoniu pentru armament, se preconizează închiderea, in acest an și anul viitor, a încă două asemenea reac- toare. fără a se recurge la înlocuirea lor cu alte capacități de acest gen. M. Gorbaciov a subliniat că U.R.S.S. este adversarul planurilor de „modernizare" a armelor nucleare tactice.Vorbind la Primăria orașului Londra. primul ministru al Marii Britanii. Margaret Thatcher, s-a pronunțat în favoarea soluționării problemelor mondiale pe calea tratativelor, și nu a forței, pentru acțiuni comune în rezolvarea problemelor globale ale contemporaneității. Premierul a menționat că „temerile Europei occidentale (în ce privește securitatea ei) s-au diminuat, dar mai este de parcurs o cale lungă pînă ce ele vor fi definitiv eliminate. în ultimul timp s-au produs schimbări substanțiale și începem să înaintăm spre realizarea acestui obiectiv", a subliniat M. Thatcher.

In favoarea destinderii și dezarmării
AMERICA CENTRALĂ

Critici ale F.A.O. la adresa F.M.I. și Băncii Mondiale
Programele economice impuse țărilor în curs de dezvoltare 

provoacă fenomene de declin social-economicROMA 7 (Agerpres). — Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) a criticat. într-o declarație. Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, arătînd că programele economice impuse de ele țărilor în curs de dezvoltare în schimbul Unor credite provoacă adesea fenomene de declin

social-economic în aceste țări, informează agenția ANSA. îndeosebi, a- rată F.A.O.. programele respective au generat în țările în curs de dezvoltare o categorie de „noi săraci" compusă preponderent din foști sala- riați ai sectoarelor de stat și din muncitori rurali.

VARȘOVIA

Lucrările Seimului R. P. PoloneVARȘOVIA 7 (Agerpres). — La Varșovia s-au desfășurat vineri lucrările ședinței Seimului R. P. Polone. Ia care au participat Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului .de Stat al R. P. Polone, alți conducă
tori de partid și de stat polonezi. Organul legislativ suprem al R. P. Polone a adoptat amendamente Ia Constituție și înnoirea unor prevederi ale Codului muncii, precum și alte proiecte de legi, relatează agenția P.A.P.

! BONN 7 (Agerpres). — în cursul unei întrevederi desfășurate la Bonn între Oskar Lafontaine. vicepreședinte al Partidului Social Democrat din R. F. Germania, și Giinter Mittag, membru al Biroului Politic al P.S.U.G. din R.D. Germană, a fost
subliniată responsabilitatea celor două state germane în salvgardarea păcii și, totodată, s-a relevat necesitatea de a se întreprinde eforturi susținute pentru ca procesele destinderii și dezarmării să devină ireversibile și definitive.

<1 ___________________________________

„Programul de acțiune de la Quito"
< QUITO 7 (Agerpres). — în capitala Ecuadorului au luat sfirșit lucrările celei de-a XlV-a sesiuni a Conferinței permanente a partidelor politice din America Latină (COPPPAL). Reprezentanții a peste 30 de formațiuni politice au aprobat ^Programul de acțiune de la Quito", în program se denunță gravitatea profundă a crizei economico-sociale ce afectează țările latino-americane și caraibiene, lansîndu-se un apel la unitate in favoarea unei abordări politice a problemei datoriei externe, factor ce amenință înaintarea pe calea consolidării proceselor de transformări democratice din regiune. Au fost criticate cererile nedrepte ale organismelor, financiare inter- ' naționale privind serviciul datoriei \ externe, manipularea ratelor dobîn-

zilor și măsurilor protecționiste, care nu fac decît să adîncească decalajul dintre statele occidentale industrializate și țările latino-americane.într-o declarație, participanții au respins hotărîrea S.U.A. de a continua finanțarea forțelor contrarevoluționare nicaraguane, subliniind că aceasta constituie o boicotare a acordurilor semnate de cei cinci președinți ai țărilor centroamerica- ne, o intenție de anulare a voinței guvernelor din zonă de a finaliza cu succes procesul de pace „Esqui- polas II". Totodată, a fost reafirmat sprijinul COPPPAL față de eforturile regionale consacrate instaurării unui climat real de pace în America Centrală — transmit agențiile Prensa Latina și Efe.
Rezultatele alegerilor prezidențiale 

din Madagascarț ANTANANARIVO 7 (Agerpres). — Potrivit comunicatului dat publicității. la Antananarivo, de Curtea Supremă Constituțională a Madagascarului. in alegerile prezidențiale desfășurate luna trecută. Didier Ratsira- ka, secretar general al Partidului
Avangarda Revoluției Malgașe (AREMA). a obținut 61,2 la sută din totalul sufragiilor exprimate, fiind reales în funcția supremă a statului — informează agenția China Nouă. Preluarea oficială a funcției de președinte va avea loc la 20 aprilie.

For regional pentru paceCIUDAD DE GUATEMALA 7 (A- gerpres). — întrunite în capitala Guatemalei, în cadrul unui „For regional pentru pace", personalități politice din America Centrală au analizat. în ultimele două zile, aspecte ale evoluției situației politice regionale. Cu acest prilej a fost relevată necesitatea continuării eforturilor colective în direcția instaurării în America Centrală a unui climat real și durabil de pace, securitate și cooperare. transmite agenția I.P.S.
SALVADOR : Propunere a 

F.M.L.N. de creare a 
unui „guvern de tranziție"SAN SALVADOR 7 (Agerpres). — „Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională" din Salvador (F.M.L.N.) a propus președintelui ales al țării, Alfredo Cristiani, crearea unui „guvern de tranziție" și inițierea de negocieri cu F.M.L.N. — informează agenția Efe. Potrivit noii propuneri a F.M.L.N., vor fi organizate alegeri la șase luni după intrarea în vigoare a unui acord de încetare a focului între guvern și forțele insurgente și a unui acord referitor la o serie de reforme democratice și economice.

NICARAGUA : Modificări ale 
legii electoraleMANAGUA 7 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega, a prezentat Adunării Naționale propunerea puterii executive privind unele modificări ale legii electorale în vigoare, cu intenția de a îmbunătăți condițiile de participare la viitoarele alegeri generale, programate să aibă Ioc la 25 februarie 1990 — transmite agenția A.N.N.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

SECRETARUL GENERAL AL 
C.C. AL P.C. CHINEZ, Zhao Zi- yang, va întreprinde o vizită oficială în R.P.D. Coreeană, în ultima parte a lunii aprilie, la invitația secretarului general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, Kim Ir Sen, a informat un purtător de cuvînt la Beijing, citat de agenția China Nouă.

PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir Sen. secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al R. P. Mongole, Țerenplliin Gombosuren, aflat la Phenian în vizită oficială.
LA GENEVA au început lucrările Comitetului ad-hoc pentru negocierile privind prevenirea extinderii cursei înarmărilor in spațiul cosmic al Conferinței pentru dezarmare. S-a relevat că, în prezent, se impune mai mult ca ori- cînd să fie întreprinse măsuri ferme pentru preîntâmpinarea extinderii cursei înarmărilor în Cosmos.
PLENARA C.C. AL P.C. DIN 

VENEZUELA. La Caracas a avut loc o plenară a C.C. al P.C. din Venezuela' care a hotărit convoca

rea celui de-al XIII-lea Congres al partidului in perioada 29 noiembrie—3 decembrie a.c. Pe ordinea de zi a congresului vor figura raportul Comitetului Central, modificări în statutul partidului și alegerea organelor de conducere. Plenara a hotărit, de asemenea, ea în zilele de 20 și 21 mai să aibă loc Conferința Națională a Partidului, care va examina activitatea desfășurată în rîndul tineretului.
STABILIREA DE RELAȚII DI

PLOMATICE. Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și Statul Palestina au stabilit relații diplomatice la rang de ambasadă.
ÎNTREVEDERE AMERICANO- ISRAELIANA. Președintele S.U.A., George Bush, l-a primit la Casa Albă pe primul-ministru al Israelului, Yitzhak Shamir. în cadrul întrevederii, președintele Bush a arătat că este în interesul Israelului să se angajeze într-un dialog serios cu palestinienii — relatează Buletinul de știri al Casei Albe, Premierul Yitzhak Shamir a prezentai „o inițiativă de pace" care prevede organizarea de alegeri pentru populația palestiniană din teritoriile ocupate, scopul lor fiind formarea unei delegații care să

Șomajul — plagă tot mai extinsă

în lumea capita Iu I u i
FRANȚA : Zece la sută din populația activa 

nu are de lucruPARIS 7 (Agerpres). — într-o amplă analiză privind situația forței de muncă în Franța, cotidianul francez „Le \Monde“ relevă că, în luna februarie, numărul șomerilor a fost de 2 596 700, reprezentînd zece la sută din populația activă. Exami-
Cine blochează procesul de

Windhoek, 1 aprilie. Capitala Namibiei. ultima mare redută a colonialismului pe continentul african, freamătă sub explozia de bucurie a mii și mii de locuitori, care au invadat străzile pentru a sărbători momentul istoric al începutului procesului de independentă, menit să pună capăt unui secol de dominație străină — mai întîi a fostului imperiu german. iar apoi a rasiștilor de la Pretoria. Multi poartă veșminte viu colorate în verde, roșu și albastru — culorile de pe steagul sub ale cărui falduri Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) desfășoară, de peste două decenii, lupta pentru neatîrnare — cîntă și dansează in sunetul unor tam-tam-uri improvizate. scandează lozinci, salută cu pumnul strîns. Au mai rămas doar puține luni pînă cînd. la capătul a- plicării planului O.N.U,, visul atît de scump al libertății va deveni realitate....Vis căruia nu-i vor putea sta în cale încercările de ultimă oră ale guvernanților R.S.A. de a întîrzia sau submina traducerea în viață a acestui plan, pe care l-au acceptat nu de bună voie, ci sub loviturile tot mai puternice ale luptătorilor S.W.A.P.O.. și în urma eșecurilor în serie ale acțiunilor agresive împotriva țărilor africane vecine, eșecuri pecetluite de singeroasa bătălie de la Cuito Canavale. din sudul Angolei. care a pus capăt mitului supremației militare (datorită tehnicii de luptă superioare) a Pretoriei.îndoliind o zi ce se anunța plină de speranțe Și transformînd manifestările inițiale de bucurie de la Windhoek în strigăte de mînie. gravele incidente petrecute in nordul Namibiei chiar din primele momente ale trecerii la aplicarea planului de independență stau mărturie a unei a- titudini pe care deopotrivă S.W.A.P.O. și țările africane „din prima linie" o 
ț denunță ca profund duplicitară.Potrivit surselor S.W.A.P.O.. în timp ce luptătorii acestei organizații, care au primit ordinul de respectare strictă a încetării focului. încercau să se regrupeze. ei au fost atacati pe neașteotate și cu o violență rară de către forțele sud-africane. Bilanțul ciocnirilor care au avut loc este tragic : și-au pierdut viața cu mult peste

200 de combatanți ai S.W.A.P.6.. ceea ce reprezintă numărul cel mai ridicat de victime înregistrat în cursul unei singure operații in întreaga perioadă a luptei de eliberare, la aceasta a- dăugîndu-se pierderile din rîndul forțelor sud-africane. Rasiștii de la Pretoria au recurs la avioane, elicoptere și unități blindate. în rîndu- rile lor aflîndu-se și un batalion de mercenari din așa-numita „forță teritorială a Africii de Sud-Vest", care și-a dobîndit o tristă faimă prin cruzimea actelor de represiune săvîrși- te. Afirmațiile regimului sud-african în sensul că luptătorii S.W.A.P.O. s-ar fi „infiltrat" dintr-una din țările africane vecine (Angola), imediat după încetarea oficială a focului, au fost respinse de S.W.A.P.O.. care arată că respectivele ciocniri s-au desfășurat în profunzimea teritoriului, în zone situate pină la 250 km sud de frontiera namibiano-angoleză. distanță imposibil de parcurs în numai citeva ore.Reține atenția și un alt fapt. In cursul consultărilor speciale care au avut Ioc în cadrul Consiliului de Securitate al O.N.U. s-au făcut auzite un șir de critici ale unor reprezentanți africani în legătură cu numărul insuficient al primelor contingente ale forțelor de supraveghere ale Națiunilor Unite. Se știe că față de cifra inițială propusă (7 500 de oameni). efectivul „căștilor albastre" a fost redimensionat la 4 650 militari, din care pînă în prezent au fost dislocați mai puțin de o mie. ceea ce. ținînd seama de vastitatea teritoriului namibian (peste 800 000 kmp). este apreciat ca fiind mult prea puțin : în plus, nici măcar un singur militar din forțele O.N.U. nu a fost trimis in zona de nord, unde s-au proâus ciocnirile. Situația creată a determinat pe unul din fruntașii S.W.A.P.O. să-și exprime regretul că „încetarea focu
lui a fost proclamată fără să se insti
tuie mecanismele de supraveghere 
corespunzătoare", cerînd. totodată, să se ia măsurile ce se impun pentru remedierea acestei situații.în aceeași ordine de idei, presa internațională se face ecoul aprecierilor unor cercuri diplomatice de la sediul O.N.U., în sensul că izbucnirea incidentelor a fost înlesnită și de unele ambiguități ale acordurilor tripartite încheiate cu trei luni în

independență urmă (între reprezentanții Angolei, Cubei și R.S.A.) în ceea ce privește statutul unităților combatante ale S.W.A.P.O. în perioada procesului de trecere la independență. In timp ce conducerea S.W.A.P.O. consideră că aceste unități trebuie cantonate, cum e și firesc, pe teritoriul Namibiei, R.S.A. contestă, in ciuda tuturor evidențelor, însăși existența unor unități ale S.W.A.P.O. staționate permanent pe teritoriul namibian și, cramponîndu-se de teoria, cu nimic dovedită, a „infiltrărilor" de peste graniță, susține că toți membrii forțelor patriotice trebuie să fie regrupați în Angola. Mai mult, manifes- tînd o atitudine de aroganță tipic colonială, autoritățile de la Pretoria au emis un „ultimatum" prin care cer unităților patriotice să depună armele, pină cel tirziu astăzi și să se predea, pentru a fi apoi expulzate în afara Namibiei. Condiții inacceptabile pentru S.W.A.P.O., cu atît mai mult cu cît, bineînțeles, forțele represive urmează să-și păstreze intacte toate mijloacele de luptă de care dispun.Pe acest fundal deosebit de complicat și complex, și în așteptarea raportului final al secretarului general al O.N.U. asupra gravelor incidente petrecute, autoritățile de la Pretoria recurg, in afară de mijloacele militare fățișe, la un întreg arsenal de măsuri de altă natură pentru a tărăgăna, dehatura sau chiar goli de conținut procesul independenței Namibiei. Pentru a împiedica cu orice preț ca S.W.A.P.O. să dobîndească în alegerile programate pentru 1 noiembrie majoritatea necesară în Adunarea Constituantă ce urmează să adopte constituția Namibiei independente, așa-numitul „administrator general" al acestui teritoriu. Louis Pinaar, veritabil „proconsul" al Pretoriei, a fixat, in mod cu totul arbitrar, limita minimă de vîrstă a alegătorilor la 21 de ani, ceea ce privează mișcarea de eliberare de o bună parte a bazei sale de masă, alcătuită în special din tineri. In al doilea rînd, în registrul electoral au fost incluși și militarii sud- africani dislocați pe teritoriul Namibiei, precum și membri ai organizației antiguvernamentale angoleze U.N.I.T.A., care dispune de importante baze logistice pe acest terito-

a Namibiei?riu. în condițiile cînd numărul total al populației namibiene nu depășește un milion și jumătate, „umflarea" listelor electorale cu acești intruși are ca scop vădit prejudicierea șanselor S.W.A.P.O. la scrutinul din toamnă.Aceluiași scop îi slujește subvenționarea pe scară largă a unor grupări politice marionetă, in general încurajarea, pe orice căi, inclusiv prin ațîțarea disensiunilor tribale, a constituirii unui număr cît mai mare de partide (numărul lor depășește în prezent o sută !), cu intenția manifestă a dispersării voturilor. în detrimentul unicului reprezentant legitim al poporului namibian, S.W.A.P.O. Amintind de prăfuita recuzită a practicilor coloniale, grefate pe lozincile amăgitoare ale politicianismului burghez, asemenea manevre nu pot înșela pe nimeni și ele sînt repudiate cu fermitate de poporul Namibiei. De altfel, întreaga .experiență a popoarelor africane, ca și a altor popoare care au pășit recent pe calea dezvoltării de sine stătătoare, atestă cu prisosință că nu de proliferarea partidelor, nu de un pluralism artificial creat au nevoie popoarele tinerelor state independente, ci, dimpotrivă, de concentrarea forțelor în vederea rezolvării problemelor mari și serjoase pe care le implică depășirea sechelelor dominației străine, construirea unei vieți noi.Evenimentele sîngeroase din ultimele zile, în general întreaga țesătură de piedici și obstacole prin care guvernul R.S.A. încearcă să bareze calea spre independență a poporului namibian vin să dovedească. o dată în plus, cît de persistente și dăunătoare pot fi mentalitățile vetuste. retrograde, refuzul încăpățînat de a recunoaște realitățile. în același timp, cît de lipsite de perspectivă sînt aceste încercări. în lumina a înseși evoluțiilor istorice, care stau mărturie a forței irezistibile cu care se afirmă cauza libertății popoarelor. Și care oferă certitudinea ,că în curînd, în ciuda oricăror dificultăți, a oricăror subterfugii și manevre, o nouă națiune, cea namibiană, se va alătura marii familii a națiunilor libere ale planetei.
Romulus CĂPLESCU

nînd problema pe categorii de vîrstă, articolul arată că numărul femeilor intre 25—49 de ani care caută de lucru a crescut într-un an cu 7,5 Ia sută, iaf numărul celor de 50 de ani cu 2,2 la sută. Este, de asemenea, in creștere numărul șomerilor care nu și-au găsit un loc de muncă de peste doi ani, la ora actuală această categorie reprezen-* tînd peste 400 000 persoane. Statisticile — se relevă — nu reflectă situația reală, cifre care aparent nu provoacă îngrijorare putînd disimula amenințări care, la un moment dat, să devină de neevitat. Astfel, in decurs de un an, volumul contracter lor de muncă pe perioade scurte a crescut cu 46 la sută, existînd 531 000 de astfel de angajări temporare față de 363 000 în decembrie 1987.
R.F. GERMANIA: 138 869 
de tineri cu studii acade
mice caută un loc de 

muncăBONN 7 (Agerpres). — Numărul șomerilor in rindul absolvenților cu studii academice a fost, anul trecut, în R.F. Germania, de 138 869 —relevă statistici oficiale din Bonn, citate de. agenția A.D.N. în decurs de numai un an s-au înregistrat 13 000 de absolvenți care nu au reușit să-și găsească un loc de muncă. Circa 63 000 de tineri cu studii superioare au așteptat perioade variind între șase luni și doi ani pentru obținerea unei slujbe. în fruntea listei se află învățătorii (29 092), urmați de specialiști în economie și științe sociale, de medici și farmaciști. în total, 12 559 de ingineri care au absolvit politehnica nu au reușit să se stabilizeze într-o întreprindere sau institut de cercetări.
OLANDA: Ce înseamnă 

să fii copil de șomerAMSTERDAM 7 (Agerpres). — Copiii care au părinți șomeri sînt deosebit de afectați de situația familiilor lor, între altele obținind și rezultate școlare mai slabe decît cele ale colegilor lor, se arată într-un studiu dat publicității în Olanda de sociologii Jan Dronkers și Henk Te Grotenhuis de la Universitatea Brabant, citat de agenția A.D.N. Totodată, studiul arată că acești copii au și șanse mai reduse de a face studii superioare și, în general, de a avea o pregătire profesională solidă, ei reprezentind un procent mult peste medie în rîndul tinerilor șomeri. Sociologii olandezi avertizează că în multe familii șomajul „se moștenește" de la o generație la alta.

negocieze o perioadă interimară de autoadministrație. Această etapă ar fi apoi urmată de negocieri în vederea încheierii unui acord permanent.
INTERVIU. în cadrul unui interviu acordat emisiunii americane de televiziune „Today", președintele Egiptului, Hosni Mubarak, și-a exprimat nemulțumirea in legătură cu poziția adoptată de primul-ministru Yitzhak Shamir, blemele regiunii că pacea în al Israelului, față de pro- și a subliniat Orientul Mijlociu nu se va putea realiza pină cînd Israelul nu va reda poporului palestinian teritoriile ocupate. El a arătat că o conferință internațională asupra Orientului Mijlociu constituie singurul cadru posibil pentru inițierea de negocieri directe între părțile interesate și singura posibilitate de soluționare a acestei probleme. Potrivit președintelui Hosni Mubarak, este rîndul Israelului să facă un pas curajos in direcția păcii.

LA BUENOS AIRES S-AU DES
CHIS PORȚILE CELUI DE-AL 
15-LEA TlRG INTERNAȚIONAL 
AL CĂRȚII. La această acțiune de 
amploare participă peste 380 de 
edituri si întreprinderi de comerț 
exterior din 23 de țări ale lumii. 
Luînd cuvîntul la ceremonia de 
deschidere, președintele Argenti
nei, Raul Alfonsin, a subliniat 
rolul pe care il joacă tîrgul in 
consolidarea păcii si democrației, în 
dezvoltarea programului social.

PROIECT DE LEGE. în Camera inferioară (Lok Sabha) a Parlamentului indian a fost prezentat spre dezbatere și aprobare un proiect de lege privind reducerea, pe bază constituțională, de la 21 la 18 ani a virstei exercitarea dreptului de vot. Potrivit agenției P.T.I., amendamentul la Constituție este considerat un pas important, care va oferi unei mai mari părți a tinerei generații indiene posibilitatea de a participa la procesul parlamentar.
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Operațiune antidrog de mare anvergură în Mexic
Peste 3 000 de repre

zentanți ai poliției 
mexicane și ai arma
tei, sprijiniți de avi
oane și elicoptere, alte 
mijloace tehnice mo
derne, participă la cea 
mai mare operațiune 
împotriva traficului cu 
droguri din istoria 
Mexicului. Operațiu-

nea se desfășoară in 
colaborare cu servicii
le specializate din 
S.U.A. la granița din
tre cele două țări. De
clarații ale autorități
lor mexicane arată că. 
în cwsul ultimelor 
patru luni. în această 
regiune au fost captu

rate 122 t de marijua
na. 5 t de cocaină. în
semnate cantități de 
heroină. Au fost ares
tate 2136 de persoane 
Si. totodată, confiscate 
25 avioane ușoare, cir
ca 1000 automobile si 
peste 3 000 arme de 
foc.

I

Restabilirea echilibrului 
ecologic și dezarmareaîn dezbaterile de pe scena politică vest-germană tot mai des revine în ultima vreme o temă ce preocupă in măsură crescindă opinia publică : este vorba de poluarea mediului înconjurător, proces care amenință să capete proporții dezastruoase dacă nu se întreprind măsuri ferme de către fiecare țară și de comunitatea internațională in ansamblu. Ziarele, posturile de radio și televiziune inserează aproape zilnic opinii ale unor cunoscuți oameni de știință care avertizează asupra pericolelor deteriorării echilibrului ecologic. „Sintem amenin

țați de o catastrofă de proporții" — scria în această privință ziarul „Frankfurter Rundschau".Pentru 'Orice vizitator, modificările determinate de poluarea mediului înconjurător într-o țară ca R.F.G. sînt ușor sesizabile. întinsul estuar al Elbei, de la Hamburg pînă la vărsarea în Marea Nordului, a căpătat o culoare maroniu închisă, care se apropie în multe locuri de negru. Viețuitoarele mării, ca și ale apelor curgătoare sînt amenințate cu extincția. Poluate sînt și apele Rhinului, ca și ale altor rîuri. în zone din diverse aglomerații urbane. aerul este gre* de respirat ; „ploile acide" micșorează drastic suprafețele împădurite. Opinia publică vest-germană este sensibilizată în legătură cu aceste probleme, ca și cercurile guvernamentale. „Este datoria noastră, a tuturor — spunea cancelarul Helmut Kohl — 
să păstrăm pentru generațiile vii
toare mediul înconjurător încredin
țat nouă. Nu avem dreptul să ex
ploatăm cu nesăbuință natura".Pentru apărarea stării de sănătate a aerului, solului și apelor au fost adoptate o serie de măsuri la nivel federal și al landurilor, ca și al diverselor localități. în zona de nord a țării, aproape de malul mării, se experimentează producerea energiei electrice prin folosirea forței vîntului. scopul urmărit fiind scăderea ponderii combustibililor fosili poluanți. Prin construirea unor noi căi ferate, inclusiv a cîtorva linii pentru trenuri de mare viteză, se urmărește diminuarea transportului rutier, de cîteva ori mai poluant. La marele Combinat chimic „BASF" de la Ludwigshafen și la alte întreprinderi similare funcționează instalații moderne de incinerare a deșeurilor toxice, în agricultură se tinde spre utilizarea pe scară mai largă a îngrășămintelor naturale în locul celor chimice, concomitent cu micșorarea cantității de erbicide folosite sau chiar excluderea lor completă, prin lucrarea mai bună a pămîntului.Desigur, ținind seama de posibilitățile economice ale R.F.G.. asemenea acțiuni sînt de natură să contribuie. într-un fel sau altul, la o oarecare îmbunătățire a sistemelor ecologice. Dar aceste probleme nu-și

pot găsi rezolvarea deplină atît timp cit se ignoră una din principalele surse ale poluării — și anume cursa înarmărilor.Iar aceasta este cu atît mai valabil pentru Republica Federală Germania, cu cît pe teritoriul ei se află una din cele mai mari concentrări de armamente. Nu poate fi trecut astfel cu vederea faptul că. pe teritoriul vest-german. au loc frecvent manevre cu participarea a mii de tancuri și care blindate, avioane și elicoptere, tot așa după cum in apele Mării Nordului se desfășoară exerciții navale la care iau parte zeci de nave de diverse tipuri și submarine dotate cu cele mai moderne armamente. Din informațiile presei rezultă că pe teritoriul R.F.G. sînt ' amplasate și cîteva mari depozite americane cu arme chimice. Ziarele din R.F.G. au relatat în ultimul timp despre numeroasele accidente aviatice. în care și-au pierdut viața nu numai piloții aparatelor respective, dar și cetățeni pașnici, peste casele cărora au căzut aparatele în flăcări. Presa a scris, de asemenea, pe larg despre accidentele unor vehicule care transportau rachete, doar întîm- plarea iacînd ca aceste accidente să nu se soldeze cu o catastrofă.La Hamburg, cu numai puține zile în urmă, reprezentanți ai grupării ecologiste „Greenpeace" au inițiat o demonstrație de protest împotriva prezenței in rada acestui port a portavionului britanic „Illustries", despre care se bănuia că ar fi avut la bord arme nucleare.în cursul marilor marșuri și demonstrații pentru dezarmare și pace care au avut Ioc în această primăvară în peste 300 de localități din R.F.G., zecile de mii de partici- panți au cerut ca guvernul să se pronunțe ferm împotriva modernizării armelor nucleare tactice, pentru oprirea construirii de noi o- biective militare pe teritoriul țării și trecerea la măsuri de dezarmare. în unele cercuri politice cîștigă teren ideea necesității conversiunii industriei de armament la producția pașnică. Un forum pe această temă a avut loc. nu de mult la Bonn. în cadrul căruia s-a subliniat că „obiectivul acestei conversiuni 
trebuie să fie întregirea procesului 
dezarmării cu măsuri concrete de 
reorientare a industriei in direcții 
pașnice pentru a face acest proces 
ireversibil".Fapte disparate, care demonstrează conștiința crescîndă a realității că numai pe această cale, menită să ducă la lichidarea unui important factor de „poluare" deopotrivă a climatului politic, dar și a mediului înconjurător, se va putea asigura soluționarea problemelor ecologice.

NIroIae PLOPEANU
Bonn. 1 aprilie
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