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Folosirea depind a caiaciîătilor de producție 
-cerință fundamentală pentru îndeplinirea exemplară 
a planului, pentru dezvoltarea economiei naționale

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația parlamentară a Marelui Ducat al Luxemburgului

Este bine cunoscut că, pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor economice deosebit de mobilizatoare stabilite de conducerea partidului in acest an, folosirea deplină, judicioasă, cu maximum de randament și eficiență a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, în general a tuturor capacităților de producție, constituie una din direcțiile de acțiune fundamentale pentru oamenii muncii din toate întreprinderile, din fiecare județ și ramură a economiei naționale. Hod al unui efort de investiții fără precedent, desfășurat îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, pe întreg cuprinsul țării s-au înălțat sute și sute de uzine și combinate industriale noi, economia noastră dispu- nînd azi de un volum de fonduri fixe ce se ridică la circa 2 350 miliarde lei. Dar mai importantă decit această dimensiune cantitativă este calitatea, nivelul tehnic ridicat al mașinilor și utilajelor din dotare, concretizat prin sporirea gradului de automatizare a proceselor de fabricație, prin folosirea în tot mai mare măsură a comenzilor electronice, a acționărilor hidraulice și pneumatice, a unor tehnologii avansate. Și este firesc să fie așa, din moment ce mai mult de jumătate din volumul total al fondurilor fixe a fost racordat Ia circuitul productiv în ultimul deceniu. /Cu o asemenea bază tehnică modernă, sarcinile de dezvoltare econo- mico-socială a țării stabilite de partid pentru acest an și pentru întregul cincinal pot fi îndeplinite în mod exemplar. Analiza făcută în cadrul recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind folosirea mașinilor, utilajelor și instalațiilor din industrie, construcții și transporturi în anul IOS.'ț a relevat că indicele de utilizare prevăzut în Planul național unic pe anul 1983 a crescut la unele grupe de mașini-unelte de bază pentru prelucrarea metalelor, precum și la o serie de utilaje și instalații tehnologice specifice unor ramuri industriale. Totodată, s-a constatat 

că Intr-o serie de întreprinderi .din industrie și, îndeosebi, din construcții și transporturi s-au manifestat, in continuare, deficiențe și lipsuri serioase în folosirea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a navelor și altor mijloace de transport, ceea ce a făcut ca gradul de utilizare a acestora' să se situeze sub
Să ne concentrăm atenția, într-o 

măsură mai mare decit pînă acum, 
pentru buna funcționare a capacităților 
existente, atingerea parametrilor proiec
tați și realizarea la timp a întreținerii și 
reparațiilor capitale-probleme esențiale 
pentru creșterea producției și rentabili
tății, a eficienței economice

NICOLAE CEAUȘESCU

nivelul planificat. Criticînd această situație, Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor, centralelor industriale și întreprinderilor să ia măsuri botărite pentru a asigura creșterea substanțială, in acest an, a indicilor de utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor in toate întreprinderile și în toate ramurile economiei naționale.
Utilizarea cu indici supe

riori a mijloacelor tehnice 
din dotare se contureaza> Prin urmare, ca o cerință majoră în fie

care unitate, cerință izvorîtă din necesitatea obiectivă ca fiecare leu investit să aducă sporuri cît mai mari de producție, de venit național. Intr-adevăr, am construit mult in ultimii ani, iar în acest al patrulea an al cincinalului vor fi puse în funcțiune fonduri fixe în valoare de peste 230 miliarde lei. Am investit 

și continuăm să investim in toate ramurile de activitate, în toate județele țării pentru a produce mai mult, mai eficient, la un nivel calitativ superior. Nimeni, nicăieri în lume, nu investește ca un scop in șine. Cu atît mai mult, în cadrul economiei noastre planificate, unde avem posibilitatea să acționăm prin măsuri coordonate pentru gospodărirea judicioasă a fondurilor fixe productive nu numai într-o întreprindere sau alta, ci pe ansamblul, economiei naționale, fiecare mașină și instalație trebuie să fie folosite cu randament maxim.în mod normal, la întocmirea 

planului s-au luat în calcul toate capacitățile de producție, din toate unitățile și' ramurile. Se știe bine că între prevederile de plan și gradul de utilizare a capacităților de producție există o relație științifio fundamentată. Tocmai de aceea, acum, cînd am trecut la realizarea acestor prevederi, este anormal ca unele mijloace tehnice să fie menținute inactive sau să fie folosite numai parțial. O mașină-unealtă, un strung care nu lucrează într-o întreprindere este necesară în altă unitate din aceeași ramură sau din alt sector de activitate. Se pare însă că la unele cadre de conducere din diferite unități s-a încetățenit concepția greșită, potrivit căreia un mijloc de producție odată achiziționat, de fapt încredințat de societate spre administrare, nu mai trebuie mișcat din locul unde a fost instalat, indiferent dacă este folosit rațional sau nu. „Bine, nu avem de lucru acum pentru utilajul respectiv, dar s-ar putea ca mai tîrziu să avem nevoie de el" — este replica ce se aude de regulă în asemenea cazuri. Nu se înțelege, deci, că economia națională este un organism viu, în continuă dezvoltare, pentru „sănătatea" căruia trebuie să se dea dovadă de mobilitate, de mult mai multă mobilitate. Mașinile și utilajele trebuie să fie repartizate acolo unde nivelul și profilul producției asigură folosirea lor intensivă, eficientă.în cadrul exigențelor noului mecanism economico-flnanciar, menținerea inactivă a unor utilaje sau folosirea lor incompletă nu corespunde nici intereselor economiei, nici propriilor interese ale colectivelor de muncă din întreprinderi. Pentru mijloacele '■ tehnice inactive se plătesc amortismente, ele ocupă inutil spații în halele de producție, ceea ce încarcă nejustificat nivelul cheltuielilor materiale și diminuează valoarea beneficiului, a fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii. Iată de ce capătă
(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, delegația parlamentară a Marelui Ducat al Luxemburgului, condusă de Leon Bollendori'f, președintele Camerei Deputaților, care, la invitația Marii Adunări Naționale, Întreprinde o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte Joseph Eyschen, vicepreședinte al Camerei Deputaților, Victor Braun, secretar al Biroului Camerei Deputaților și primar al orașului Grevenmacher, Roger Krier, Edouard Juncker, membri ai Biroului Camerei Deputaților, Guillaume Wagener, secretar general al Camerei Deputaților.La primire au nartlcipat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., loan Alexandru Oproiu, deputat.A fost de fațȘ Adrien Mansvelt, ambasadorul Olandei la București, însărcinat cu reprezentarea diplomatică a Luxemburgului.Conducătorul delegației i-a transmis tovarășului Nicoîae Ceaușescu din partea Marelui Duce Jean al Luxemburgului urări de sănătate și de prosperitate poporului român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, pe Abdulkadir D. Gadau, ambasadorul Republicii 
Pentru toate unitățile agricole, pentru toate gospodăriile populației 
STIMULENTE PUTERNICE, RĂSPUNDERI MARI PENTRU 
CREȘTEREA PRODUCȚIEI ȘI A LIVRĂRILOR LA FONDUL 

DE STAT (în pagina a ii-aj

Totodată, în numele membrilor delegației și al său personal, el a mulțumit pentru posibilitatea de a vizita România, pentru ospitalitatea de care s-a bucurat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis Marelui Duce Jean al Luxemburgului urări de sănătate și de bunăstare poporului luxemburghez.în timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, s-a relevat evoluția pozitivă a raporturilor dintre România și Luxemburg, relații care se dezvoltă pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Evidențiindu-se contribuția pe care parlamentele și parlamentarii din România și Luxemburg au adus-o în această direcție, s-a exprimat convingerea că actuala vizită va contribui la întărirea și diversificarea in continuare a relațiilor dintre cele două țări.A fost subliniat, de asemenea, cadrul deosebit de favorabil existent pentru dezvoltarea conlucrării dintre țările noastre, în folosul ambelor po
Ambasadorul Republicii Federale NigeriaFederale Nigeria la București, în vizită de rămas bun, cu ocazia încheierii misiunii sale în țara noastră. 

poare, al cauzei- păcii, destinderii, securității și înțelegerii pe continentul european și în lume.în cursul convorbirii au fost abordate o serie de aspecte ale vieții internaționale, și îndeosebi situația gravă existentă în Europa. S-a subliniat că problema cea mai importantă a zilelor noastre o constituie lupta pentru pace, relevîndu-se însemnătatea sporirii eforturilor tuturor statelor, ale forțelor progresiste de pretutindeni pentru oprirea înrăutățirii situației mondiale, pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară.A fost reliefată necesitatea ca statele europene să contribuie prin eforturi comune la reluarea și consolidarea cursului spre destindere, la instaurarea unui climat de încredere, de largă conlucrare pe continentul nostru.în cursul convorbirii s-a subliniat că parlamentele și parlamentarii pot și trebuie să-și aducă o contribuție activă la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane, la cauza păcii și destinderii internaționale, la realizarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.
Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Femeile, participante active 
la înflorirea tuturor localităților, 

la dezvoltarea economico-socială

Sărbătorirea zilei de 8 Martie are Ioc in condițiile deplinei angajări a femeilor, a tuturor oamenilor muncii, în efortul general al poporului nostru pentru Înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII- lea și Conferința Națională ale P.C.R., a prețioaselor indicații și orientări date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a intimpina cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al partidului cu rezultate de prestigiu în toate domeniile de activitate.'Și cu acest prilej sărbătoresc, gîndurile și sentimentele femeilor din județul nostru, ca și din întreaga țară, se îndreaptă cu nemărginit respect și profundă recunoștință către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, cel mai iubit fiu al națiunii, patriot înflăcărat, personalitate de frunte a lumii contemporane, marele Erou al păcii și colaborării între toate popoarele, care, de peste o jumătate de veac, desfășoară o excepțională șl multilaterală activitate pentru progresul și înflorirea patriei, pentru bunăstarea poporului român. In cele aproape două decenii de cînd se află la cirma partidului și a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a pus prin puternica da personalitate in mod hotărît amprenta asupra cursului dinamic, novator al edificării socialismului in România, gîndirea sa științifică, clarvăzătoare a asigurat României o strategie și o tactică o- riginală în dezvoltarea sa pentru înfăptuirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism. Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii revine rolul decisiv, determinant în elucidarea teoretică, principială și in soluționarea efectivă, practică a problemelor ce vizează condiția socială a femeii, creșterea necontenită a participării ei in toate domeniile de activitate, la măreața o- peră de construcție socialistă a țării.Referindu-se la locul și rolul femeilor în viața economico-socială a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta:- „în societatea noastră socialistă — care a înscris la loc de cinste, ca una din marile cuceriri ale revoluției de eliberare națională și socială, realizarea deplinei egalități în drepturi a femeilor, crearea condițiilor afirmării depline in toate

a patriei domeniile de activitate — femeile, mai mult de jumătate din populația țării, reprezintă o uriașă forță socială, o importantă forță dinamică a progresului economico-so- cial, a edificării noii orinduiri sociale".Ne exprimăm înalta considerație și dragostea fierbinte față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului, strălucit om de cultură și savant de renume mondial, profunda noastră recunoștință pentru contribuția exemplară, novatoare și plină de dăruire pe care și-o aduce — alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu
Maria GHEORGHE prim-secretar al Comitetului județeaq Neamț al P.C.R., președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean

— la elaborarea și transpunerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului, pentru rolul tot mai important pe care îl au astăzi femeile în viața politică', e- conomică și socială a țării, in tot ce se înfăptuiește pentru prosperitatea și înflorirea României socialiste.Cu acest prilej sărbătoresc, toate femeile din județul Neamț, ca și din întreaga țară, adresează din a- dincul inimilor, conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu cele mai calde mulțumiri pentru condițiile minunate create în vederea valorificării depline a potențialului și capacității creatoare a maselor de femei, promovării lor în funcții de răspundere, îmbinării armonioase a activității profesionale a acestora cu nobila lor misiune de soție și mamă, de păstrătoare a permanentei tinereți a națiunii române, de educatoare a noilor generații, in spiritul dragostei fierbinți și a devotamentului nemărginit față de patrie, partid și popor, față de cauza socialismului'și comunismului.Un factor hotărîtor în asigurarea condițiilor de participare tot mai activă a femeilor la viața socială îl constituie succesele remarcabile obținute în anii construcției socialiste, cu deosebire în ultimele două decenii, în dezvoltarea forțelor" de producție, în construirea unei eco

nomii moderne, care au dus la creșterea avuției naționale, transformând România, intr-o perioadă istorică scurtă, intr-un stat indus- trial-agrar cu o industrie și o agricultură in continuă dezvoltare și modernizare, cu un nivel de civilizație materială și spirituală tot mai ridicat.Datorită politicii științifice a partidului și. statului nostru de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg .teritoriul țării, și județul Neamț a cunoscut in anii socialismului, îndeosebi în perioada de cind în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, o puternică dezvoltare, care oferă largi posibilități de valorificare a potențialului material și uman, de afirmare a hărniciei, talentului și spiritului creator atît al bărbaților, cit și al femeilor, al tuturor oamenilor muncii. Față de anul 1965, producția industrială a județului nostru a crescut de a- proape 6 ori, cea agricolă de 2,2 ori, iar valoarea fondurilor fixe din economie de 4,7 ori.Una dintre urmările cele mai semnificative ale acestor creșteri e- conomice o constituie faptul că, în această strălucită perioadă istorică din viața patriei, ponderea femeilor în numărul total al oamenilor muncii din industrie, agricultură și instituțiile social-culturale ale județului a crescut de la 20 la sută la 48 la sută. Această creștere se da- torește și faptului că, traducînd în viață hotărîrile partidului și statului, indicațiile secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în această perioadă au fost construite și dezvoltate in județ numeroase unități economice, între care se numără întreprinderea de tricotaje „Smirodava" și întreprinderea de fire și fibre polia- midice din Roman, noile secții de la Combinatul de fibre sintetice de la Săvinești, întreprinderea de tricotaje „8 Martie" din Piatra Neamț și altele, care asigură femeilor condiții de muncă, de afirmare tot mai bune. La acestea se adaugă noi unități ale cooperației meșteșugărești, de mică industrie și prestări de servicii, unități comerciale, sanitare și de învătămînt.Munca plină de dăruire, eforturile și priceperea celor peste 120 000 de femei cuprinse în activitatea e- conomico-socială a județului sint incorporate în rezultatele bune cu care s-a încheiat anul 1983. Planul
(Continuare în pag. a V-a)

CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ -exemplu de bună organizare a muncii!
Oamenii muncii din agricultură au de realizat în această primăvară un volum mare de lucrări, care trebuie efectuate in timpul optim și la un înalt nivel calitativ, pentru ca, așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, anul acesta să se obțină recolte record la toate culturile.Există condiții favorabile ca în acest an să fie.obținute recoltele stabilite prin plan la toate culturile. Zăpezile și ploile abundente din ultimele două luni au completat deficitul de apă din sol, asigurind in toate zonele țârii umiditatea atît de necesară răsăririi șl dezvoltării plantelor. Realizarea sarcinilor mari ce revin oamenilor muncii din agricultură în 1984 — o recoltă- record de peste 29 milioane tone cereale și producții substanțial sporite la celelalte culturi — impune ca încă de la începerea însămînțărilor, în fiecare unitate, în fiecare forma'ie de muncă, activitatea să se desfășoare bine organizat, într-un spirit de ordine și disciplină.în unitățile agricole au fost aprobate planurile de producție, au fost adoptate programe de măsuri in vederea îndeplinirii lor, au fost constituite echipele mixte de cooperatori și mecanizatori. Important este acum să se ia toate măsurile de ordin organizatoric pentru ca. din primele zile ale campaniei de primăvară, să se asigure participarea la munca cîmnului a tuturor mecanizatorilor și cooperatorilor, a tuturor locuitorilor de la sate. Pornind de la faptul că lucrările pregătitoare de ordin tehnic — amplasarea culturilor, asigurarea semințelor, reoararea tractoarelor și utilajelor agricole — sînt de acum încheiate, că in cadrul fermelor au fost organizate formațiile de lucru, in ordinea urgențelor se situează repartizarea sarcinilor de plan și a suprafețelor pe echipe, stabilirea programelor pe fiecare cultură, precum și a sarcinilor zilnice ce revin formațiilor de muncă in această camnanie.Deosebit de imnortant este ca echipele să ia în primire suprafețele cu culturile angajate în acord global și să treacă de urgență la efectuarea lucrărilor ce se impun. Astfel, pe terenurile însămînțate din toamnă, ele trebuie să verifice starea de vegetație a culturilor, să participe alături de mecanizatori la fertilizarea lor cu îngrășăminte chimice, iar acolo unde este nevoie să asigure evacuarea apei de pe terenurile pe care băltește. Pe suprafețele destinate, culturilor de primăvară este necesar să se treacă 

la curățirea lor de resturi vegetale, acțiune care să fie încheiată înainte de intrarea tractoarelor la pregătirea terenului. în mod deosebit trebuie acționat pentru pregătirea terenurilor destinate culturilor intensive. Pentru realizarea recoltelor mari stabilite la aceste culturi este nevoie nu numai de executarea unor lucrări de foarte bună calitate, ci și de asigurarea elementelor fertilizante. Din diferite motive însă, o parte din su-
® Experiența bună să fie larg aplicată în toate 

unitățile agricole.
• Repartizarea sarcinilor de plan și a suprafețelor 

pe formații de lucru, stabilirea programelor pe fiecare 
cultură — acțiune ce trebuie încheiată fără întîrziere.

® Echipele să ia în primire suprafețele angajate 
în acord global și să treacă la efectuarea tuturor lucră
rilor ce se impun.

® Trebuie continuată acțiunea de fertilizare a te
renurilor și de evacuare a apei de pe terenurile pe care 
băltește.

® întreaga activitate trebuie să se desfășoare sub 
permanenta și atenta îndrumare a specialiștilor, a ca
drelor de conducere din unități.

prafață a rămas nefertilîzată. Acum, singura posibilitate de a asigura buna fertilizare a terenurilor o reprezintă încorporarea în sol a unei cantități mari de mraniță, lucrare ce poate fi executată de către echipele care au angajat în acord global asemenea culturi.Iată de ce, în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, cea mai importantă sarcină care trebuie să concentreze în perioada imediat următoare întreaga capacitate organizatorică și activitate politică ale organelor și organizațiilor de partid și de stat de la sate este de a urmări stăruitor modul în care se aplică măsurile stabilite privind organizarea producției și a muncii, de a mobiliza puternic energiile oamenilor muncii din agricultură, ale Întregii țărăniml pentru 

realizarea exemplară a lucrărilor agricole de primăvară.După cum se știe, Legea retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste prevede că forma de bază 
a organizării muncii în agricultură o constituie echipa mixtă de mecanizatori și cooperatori, ori numai de mecanizatori sau de cooperatori, care lucrează și sint retribuiți în acord global. Indiferent de modalitățile specifice de aplicare a acordu

lui global, important este ca organizarea muncii pe echipe să cuprindă întreaga suprafață de teren, inclusiv aceea din vetrele satelor sau din jurul fermelor zootehnice, să se asigure repartizarea precisă a sarcinilor pe oameni și urmărirea, la 'fața locului, a modului în care se aplică lucrările prevăzute de tehnologia culturii respective, astfel incit de pe fiecare bucată de pămint să se obțină recolte cît mai mari.Este de datoria tuturor oamenilor muncii din agricultură de a acționa cu responsabilitate și spirit de buni gospodari pentru ca fiecare bucată de pămînt să fie valorificată Ia întregul potențial, iar societatea să poată beneficia de întreaga rodnicie a acestei avuții naționale. Cu forța mecanică actuală se poate executa însămînțarea fiecărei culturi în limitele perioadei optime stabilite. Totul depinde de modul in care este 

organizată munca, de felul în care este folosită baza tehnico-materlală existentă. Experiența fruntașilor demonstrează că prin organizarea lucrului in schimburi prelungită și chiar în două schimburi, acolo unde este nevoie, mijloacele mecanice sînt mai bine folosite, iar lucrările sint executate într-un timp mai scurt. Se impune ca aceste experiențe să fie cunoscute și aplicate în toate unitățile agricole. Specialiștii apreciază că vom avea o primăvară mai ploioasă decit în alți ani — și e bine că este așa — deci cu mai puține zile de lucru. Iată de ce organizarea muncii trebuie gîndită de pe acum nu pe zile, ci pe ore, nu pe sole mari, ci pe parcele cît mai mici pentru a se putea folosi din plin timpul bun de lucru în cîmp. Totul trebuie astfel organizat îneît, în campania de primăvară, pe ogoare să se asigure un flux industrial de muncă. Aceasta presupune prezența permanentă în cîmp a specialiștilor, care să asigure redistribuirea mijloacelor mecanice, ori de cite ori este nevoie în cursul unei zile, o organizare strictă a muncii care să excludă orice dereglare în aprovizionarea cu carburanți și piese de schimb, în asigurarea semințelor sau substanțelor chimice și, cu deosebire, în funcționarea tractoarelor. Sarcinile zilnice obligatorii ce revin formațiilor de mecanizatori și cooperatori trebuie realizate nu prin mărirea vitezei de lucru a agregatelor, pentru că aceasta înseamnă rabat de la calitate, ci prin folosirea mai bună a timpului de lucru, prin adoptarea acelei tehnologii care, în condițiile date, asigură un randament maxim.Campania agricolă de primăvară trebuie să se desfășoare, pretutindeni, bine organizat, sub semnul exigențelor formulate de conducerea partidului. De aceea, sarcina fundamentală, de mare răspundere ce revine acum organelor și organizațiilor de partid, comandamentelor locale pentru agricultură, consiliilor unice agroindustriale și conducerilor unităților agricole este de a lua măsurile pentru buna organizare și desfășurare a lucrărilor agricole de primăvară, de a imprima întregii activități un spirit desăvîrșit de ordine și disciplină, de a asigura participarea la muncă a tuturor mecanizatorilor, cooperatorilor, a tuturor locuitorilor satelor, pentru a se pune temelii solide recoltelor record din acest an hotărîtor al actualului cincinal.
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PRODUCȚIEI SI A LIVRĂRILOR LA FONDUL DE STAT
•J 5

Din Becretul 
Consiliului de Stat

privind
■Mările
si achizițiile
fe produse

Un sistem unic de contractări și achizițiiSe desființează sistemul cotelor obligatori! și al sarcinilor obligatorii de livrare și se instituie sistemul unic de contractări și achiziții ale produselor agricole de Ia cooperativele agricole de producție, membrii acestora și producătorii particulari.Pentru gospodăriile membrilor cooperativelor agricole de producție șl gospodăriile producătorilor particulari din zonele necooperativizate se stabilesc obligații ferme de contractare și predare la fondul de autoaprovizionare și la fondul de stat a unor produse agricole, concomitent cu obligația unităților socialiste cu atribuții In acest domeniu de a prelua întreaga cantitate de produse oferite de aceste gospodării, de a plăti prețurile stabilite și de a acorda celelalte avantaje de natură a stimula creșterea producției agricole și valorificarea către stat a unor cantități tot mai mari de produse agroalimentare.
Prime stimulative pentru produsele vegetate 
valorificate la fondul de autoaprovizionare 

și la fondul de statSe acordă unităților agricole de stat și cooperatiste, membrilor cooperativelor agricole de producție șl producătorilor particulari, pentru produsele agricole valorificate la fondul de autoaprovizionare și Ia fondul de stat, prime după cum urmează :

agricole 
vegetale

tncepind de ia 5 martie au In
trat in vigoare Decretele Consiliu
lui de Stat privind contractările șl 
achizițiile de produse agricole ve
getale și contractările și achiziții
le de animale, păsări șl produse q- 
nimale. Prin prevederile lor, noile 
decrete au o deosebită însemnăta
te pentru dezvoltarea și mai accen
tuată a producției agricole, vege
tale și animale, atît in unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste, cit 
și in gospodăriile populației de la 
sate.

Esența acestor noi acte norma
tive o constituie instituirea obliga
tivității pentru toți deținătorii de 
pămînt, indiferent de forma de pro
prietate, de a lucra fiecare palmă 
de teren și de a obține maximum 
de produse agricole. Totodată, prin 
desființarea sistemului vechi al co
telor obligatorii și introducerea unui 
sistem unic de contractări și achi
ziții, se are in vedere stimularea pu
ternică a tuturor producătorilor a- 
gricoii în scopul livrării de cantități 
cit mai mari de produse vegetale 
și animale la fondul de stat șl cel 
de autoaprovizionare.

Redăm astăzi, în continuare, ex
trase din Decretul Consiliului de 
Stat privind contractările și achizi
țiile de produse agricole vegetale.

Specificare Preț de ' contractare (lei/tonă) Primă medie (lei/tonă) Procent de creștere față de prețul de contractare
Grîu-secară two 300 20
Orz-orzoaică 1300 300 23
Porumb 1270 530 42
Fasole 6 200 1000 16
Soia 3 250 450 14
Floarea-soareluî 3 680 720 27
In pentru ulei 6 000 1000 17
In pentru fibră I 900 500 26
Cînepă 1250 450 36
Sfeclă 345 205 59
Cartofi timpurii 1367 200 15
Cartofi de toamnă 900 120 13
Legume de cîmp 1 360 440 32
Struguri , 3 480 500 14
Orez 5 000 1000 20
Plante medicinale 3 500 1500 43
Tutun 17 300 700 4
Ricin 5 500 1500 27
Fructe 4 800 600 6Primele care se acordă producătorilor se stabilesc progresiv, !n funcție de cantitatea de produse pe hectar livrate la fondul de stat, potrivit acestui decret.

Obligații anuale de contractare șl predare 
ale gospodăriilor populațieiîn raport cu planul de cultură, obligațiile anuale de contractare și predare, la fondul de autoaprovizionare și la fondul de stat, a produselor agricole vegetale sint următoarele :A. Cartofi. Gospodăriile populației care, potrivit planului de cultură, au obligația să cultive cartofi, vor contracta și preda pentru fondul de autoaprovizionare și fondul de stat 3 000 kg/hectar.B. Fructe. Deținătorii de pomi și livezi vor contracta și preda, pentru fiecare pom roditor, următoarele cantități de fructe :— mere și pere 8 kg— piersici 8 kg— caise și prune 8 kg— vișine și cireșe S kgPomii din curți, in cadrul suprafețelor legal stabilite, nu întră fn calculul obligațiilor de contractare și predare.Unitățile de contractare și achiziții sint obligate să preia și Întreaga cantitate de fructe obținute de Ia arbuștii fructiferi (coacăze, afine, zmeură și altele), oferite de producătorii particulari, la prețurile legal stabilite.C. Struguri. Gospodăriile populației care dețin vii pe rod vor preda, pe bază de contracte, pentru fondul de autoaprovizionare și fondul de stat, în raport cu soiurile cultivate, următoarele cantități de struguri :a) Struguri de viță altoită și indigenă

Categoria de productivitate ■ și producția viei pe hectar (in kg)Suprafața deținută I/lo 500 n/8 500 nl/6 500 IV/5 00()Cantitatea de struguri ce se predă pe un ar in kg— pînă Ia 50 ari 50 40 30 23— de Ia 51 la 100 ari 60 48 37 28— de Ia 101 la 150 ari 65 52 40 30— peste 150 ari 70 56 43 33b) Struguri de viță hibrizi producători direcțiCategoria de productivitateși producția viei pe hectar (în kg)Suprafața deținută 1/9 000 H/7 500 HI/6 000 IV/4 500Cantitatea de struguri ce se predă pe un ar în kg— pină la 50 ari— de Ia 51 la 100 ari— de Ia 101 la 150 ari— peste 150 ari 40 32 2545 36 3050 40 3355 45 36 18222527Vița de vie din curți — in cadrul suprafeței legal stabilite — nu se ia în calculul suprafețelor pentru care se stabilesc sarcini de contractare și predare.Producătorii care vor trece la plantări de vii intensive și vor obține producții sporite de struguri vor contracta șl preda, în primii 5 ani de la Intrarea pe rod a viilor, cantitatea de struguri stabilită peh-' tru suprafețele respective în anul anterior plantării viilor intensive,D. Rachiuri. Gospodăriile populației care obțin, ,în condițiile legii, rachiuri naturale sint obligate să contracteze și să predea 70 Ia sută din producția de rachiuri naturale obținută, după reținerea uiumului.
Prime diferențiate, în raport de produs și de cantitatea 

de produse pe hectar livrate la fondul de statîn afară de prețurile de producție; de contractare și de achiziție și de celelalte avantaje stabilite, unitățile agricole socialiste, membrii cooperativelor agricole de producție și producătorii particulari care livrează cereale, leguminoase boabe și plante tehnice beneficiază de prime în bani diferențiate in funcție de produs și in mod progresiv în raport cu cantitatea de produse pe hectar livrate la fondul de stat, după cum urmează : ' ...................Unități agricole coopcra- t tiste, membrii cooperati-Prodnsul Unități agricole do stat velor agricole de producție și producătorii particulari

Caraș-Severin, Cluj. Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Suceava și Vilcea.

Nivel primă (lei/tonă)
Limită pe hectar livrări Ia fondul de stat, să* mintă și furaje, Inclusiv Ia fabricile de nutrețuri combinate — in kg -

Nivel primă (lei/tonă)
Limită pe hectar livrări Ia fondul de stat, sămlnță și furaje, inclusiv Ia fabricile de nutrețuri combinate— in kg —Griu medie 300, medie 300275 2 500—3 000 150 •) 500—1 000 •)300 3 001—4 000 200 I 001—1 500350 4 001—5 000 250 1 501—2 000400 peste 5 000 300 2 001—3 000350 3 001—4 000400 peste 4 000Orz-orzoaică medie 300 medie 300275 2 500—3 000 240 1 000—1 500300 3 001—4 000 275 1 501—2 000•) Numai pentru județele Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov,

350400 4 001—5 000 peste 5 000 300350400 2 001-3 0003 001—4 000peste 4 000Porumb neirigat medie 530 medie 530300 3 500—4 500 250 1 000—1 500450 4 501—5 000 300 1 501—2 000550 5 001—5 500 350 2 001—3 000600 5 501—6 000 430 3 001—4 000650 peste 6 000 530 4 001—4 500600 4 501—5 000650 peste 5 000Porumb irigat medie 530 medie 530300 5 000—6 000 350 4 000—5 000450 6 001—7 000 430 5 001— 6000550 7 001—7 500 530 6 001—6 500600 7 501—8 000 600 6 501—7 000650 peste 8 000 650 peste 7 000Orez medie 1 000 medie 1 000700 2 500—3 000 700 2 500—3 0001000 3 001—3 500 1 000 3 001—3 5001500 peste 3 500 1 500 peste 3 500Fasole medie 1 000 medie 1 000800 I 000—1 250 500 500— 7001 000 1 251—1 500 1 000 701—1 5001500 peste 1 500 1 500 peste 1 500Soia medie 450 medie 450350 1 500—2 000 350 1 000—1 500450 2 001—2 500 450 1 501—2 000500 peste 2 500 500 peste 2 000Floarea-soarelul medie/720 medie 720650 1 500—2 000 500 1 000—1 500720 2 001—2 500 650 1 501—2 000800 peste 2 500 720 2 001—2 500800 peste 2 500Sfeclă de zahăr medie 205 medie 205150 25 000—30 000i 150 22 000—26 000225 30 001—35 0001 225 26 001—34 000250 peste 35 000 250 peste 34 000In ulei medie 1 000 medie 1 000800 1 000—1 250 800 500—1 0001 000 I 251—1 500 1 000 1 001—1 5001 200 peste 1 500 1 200 peste 1 500In fuior medie 500 medie 500400 3 506—4 500 400 3 500-4 500500 4 501—5 500 500 4 501—5 500600 peste 5 500 600 peste 5 500Cînepă fibră medie 450 medie 450350 4 300—5 000 350 4 300—5 000450 5 001—6 000 450 5 001—6 000550 peste 6 000 550 peste 6 000Tutun - - medie 700400 700—1 000700 1 001—1 200I 000 peste 1 200Ricin - — • medie I 5001 000 1 000—1 2001 500 1 201—1 5002 000 peste 1 500
Vultureștiul este o comună de mărime mijlocie, situată la distanțe egale intre orașele Vaslui și Iași și foarte aproape de centrul urban Negrești. Deși numeroși locuitori lucrează în întreprinderile industriale din localitățile amintite, aici există o puternică cooperativă agricolă care a contribuit la dezvoltarea comunei. Referitor Ia recentele decrete ale Consiliului de Stat privind contractările și achizițiile de produse agricole vegetale și animale, tovarășa Maria Roman, primarul comunei, a ținut să ne spună :„Cu toate schimbările care au avut loc în structura forței de muncă, la noi, tradiția și îndeletnicirile străvechi de a crește animale s-au menținut. Iar acum, cind acționăm pentru îndeplinirea Programului unic de creștere a producției vegetale și animale in gospodăriile cooperatorilor, avem, cum s-ar spune, terenul bine pregătit. Dealtfel, în discuțiile pe care le-am avut cu oamenii, in adunări, ori cu prilejul întocmirii planurilor de cultură am analizat toate posibilitățile care există pentru a spori producția vegetală și animală in gospodăriile populației, pe loturile in folosința cooperatorilor, care însumează peste 230 hectare".Aflăm că la Vulturești fiecare gospodărie are întocmit planul de producție și o foarte utilă fișă. Pe aceasta din urmă sint notate ce suprafețe deține cetățeanul, ce animale crește și cit a contractat. Pe verso sint înscrise ce trebuie

Comuna își reevaluează posibilitățile 
și contractările sporescfăcut,. cum trebuie ajutat concret gospodarul.Procedindu-se în acest fel, pină acum, planul de contractări pe comună la lapte de oaie a fost îndeplinit in proporție de 100,5 la sută, Ia lapte de vacă — 100 lasută, la ouă — 100 la sută; Ia bovine — 100 la sută, la porcine — 66 la sută, la ovine — 101 la sută, la păsări — 100 la sută. De asemenea, întreaga cantitate prevăzută de miere,. gogoși de mătase, de cereale, sfeclă de zahăr, legume, fructe a fost contractată, depășiri de peste două ori' și jumătate inregistrîndu-se la fasole. Acum se analizează pe teren, cu fiecare gospodar, ce trebuie ‘făcut pentru încheierea, în citeva zile, în totalitate a contractelor și la porcine.Rezultatele bune obținute în acțiunea de contractare nu sint in- timplătoare.. Deputății Maria Gri- goriu, Ioan G. Pintilie, George Vieru, Gheorghe Rusu, foarte activi în circumscripțiile lor, au încheiat primii contracte și cind discută cu oamenii au autoritatea faptei, pornesc chiar de la ei. „Am mers împreună cu tovarășii de Ia coope

rație la cițiva vecini — ne spunea Gheorghe Rusu. Uite, zic, eu am încheiat pînă acum formele pentru un vițel, un porc, 1 200 litri de lapte de vacă, 10 păsări, 300 de ouă, sfeclă de zahăr, fasole și al
in aceste zile 
la Vulturești, 

județul Vaslui

tele. Dar pentru că anul se anunță bun, voi mai face contract pentru mai multe cereale. Cei care mă însoțeau erau ca și mine fruntași Ia contractări. Am analizat ce posibilități au vecinii pentru a contracta cantitățile prevăzute în decrete și s-au găsit destule rezerve. $i așa am ajuns ca aproape toți cetățenii din circumscripția mea să încheie contracte". Și alți cooperatori ■ sint fruntași in această acțiune : Elena Stan, Costică Pintilie, Maria Agrigoroaie, Vâsile T. Popa,

Mihai Cehan, Ion Enache și alții. „Putem produce mai mult — spune cooperatorul Vasile Adam. Eu am curtea plină de animale și păsări. Anual livrez .prin contract sau achiziții cite un vițel, un porc, 15 kilograme carne pasăre, 750 litri lapte, 1300 ouă, 80 kilograme lină, 8 oi, 10 piei și altele. Realizez suplimentar venituri de circa 25 000 lei anual".Un exemplu bun l-au oferit șl cadrele din conducerea consiliului popular, al cooperativei agricole. Primarul comunei a contractat cu statul un porc, mai multe păsări și ouă. La fel au procedat și vicepreședintele consiliului popular, președintele cooperativei agricole, președintele cooperativei de producție și achiziții și inginerii agronomi. care au contractat importante cantități de produse.AI doilea aspect important ce s-a avut în vedere este asigurarea tuturor condițiilor pentru realizarea planurilor și a prevederilor contractuale. „Noi am suprainsămințat 80 de hectare cu pășuni, am curățat foarte bine cele 75 hectare de izlaz în satele Vulturești și Buhă- iești și am repartizat de pe acum

suprafețe ce vor fi însămînțate cu culturi duble — spunea primarul comunei. De asemenea, din maternitățile consiliului popular, cooperativei agricole de producție și cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, am dat 120 de purcei și vom mai da alți vreo 250“.Faptul că mulți' cetățeni și-au cumpărat animale sint garanții sigure că prevederile contractuale vor fi îndeplinite. De subliniat că la . recensămint a . rezultat că la toate categoriile de animale numărul a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut. In același timp, față de prevederile Programului unic, numărul de oi, de familii de albine și păsări este mai mare, dar vor trebui sporite efectivele cu circa 162 vaci cu lapte și 230 la porcine. Sint sarcini ce stau cu prioritate ih atenția primăriei.Rezultate bune au obținut în această activitate și comunele Tu- tova, Muntenii de Jos, Zăpodeni, Viișoara, 'Hoceni, Dimitrie Cante- mir, Pungești, Ivănești, Bogdă- nești, Arșura, Lipovăț și altele, ceea ce demonstrează că in județul Vaslui se acționează bine organizat, intens și eficient pentru aplicarea in viață a Programului unic de dezvoltare a producției agricole în gospodăriile populației.
Petru NECULA
corespondentul „Scinteli"

OAMENI Al MUNCII DIN
AGRICULTURĂ, LOCUITORI Al

SATELOR!
Munciți cu hărnicie și 

pricepere pentru a realiza recolte 
sporite, creșteți cit mai multe 
animale și păsări, contractați și 
livrați la fondul de stat și la fondul 
de autoaprovizionare cantități 
cit mai mari de produse agricole I 
Pe această bază contribuiți din 
plin la dezvoltarea generală a țării, 
la buna aprovizionare a populației, 
vă asigurați creșterea propriilor 
venituri!

— Ne-au umplut inima de bucurie cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne spune secretarul comitetului de partid din cadrul întreprinderii de mecanică fină Sinaia — în timpul vizitei efectuate în luna februarie 1983 în unitatea noastră. Cerîndu-ne să luăm toate măsurile pentru dublarea capacității de producție a întreprinderii pină in anul 1985, pentru a deveni una din firmele importante din lume producătoare de aparatură de injecție, ne-a întrebat dacă avem toate forțele pentru a îndeplini, intr-un timp scurt, o sarcină atît de grea.în numele celor peste 1 500 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii din întreprindere, secretarul comitetului de partid, Gheorghe Grama, și directorul întreprinderii, inginerul Laurențiu Doinaru, au dat asigurări că vor face totul pentru a cîștiga ambele competiții — și cu timpul, și cu piața externă.De atunci a trecut un an. O perioadă de timp nu prea mar*. O perioadă în care se poate face totuși un bilanț.— Nu unul, ci două — ne răspunde prompt secretarul comitetului de partid. Primul se referă la faptul că întreprinderea a și început să cîsti- ge noi piețe externe. Al doilea bilanț e la fel de important. Rezultatele obținute pînă acum in dezvoltarea capacității de producție a întreprinderii arată că ne aflăm pe un drum bun, că nu’ vom dezminți încrederea acordată de conducerea. partidului.O bătălie pe două fronturi în care, așa cum aveam să constatăm, organizațiile de partid s-au angajat cu toată capacitatea lor revoluționară.

Examenul producției-examen comunist de conștiință, 
de răspundere și competență profesionalăNu prin dublarea atribuțiilor conducerii unității, nu prin enunțarea în mod general a unor sarcini, ci prin exercitarea, în mod distinct și eficient, a propriilor Îndatoriri.Exemple 1 Să ne oprim, pe scurt, asupra cîtorva.Asimilarea pompei de injecție de mărimea P reprezintă un examen de mare dificultate pentru orice unitate. specializată în asemenea echipamente. Pentru că pompa trebuie asimilată intr-un timp record. Pentru că ea trebuie să fie rezultatul unor soluții noi în execuția unor echipamente de acest fel. In aceste condiții a apărut firesc întrebarea : cui să fie încredințată proiectarea ei ? Colectivului de proiectanți si cercetători al uzinei sau unui institut de specialitate ?Răspunsul s-a dat in urma unei dezbateri Ia comitetul de partid desfășurate în prezența tuturor comuniștilor — specialiști din atelierele de proiectare, cercetare și elaborarea tehnologiei. „Eu propun — a spus directorul Doinaru — să proiectăm noi această pompă. Dacă tot trebuie să ne măsurăm forțele cu cele mai bune produse existente în lume să începem cu un examen dificil". Propunerea a fost aprobată de toată lumea. Numai că aici, la comitetul de partid, există obice

iul ca nimeni să nu ia propunerile și angajamentele drept rezolvări sigure. în consecință s-a stabilit ca doi comuniști, ing. Ion Găge- nel și ing. Petre Furdea, să răspundă, primul de coordonarea proiectării, al doilea de coordonarea tehno
DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIEI DE PARTID 

A ÎNTREPRINDERII DE MECANICĂ FINĂ DIN SINAIAlogiei. Dar nici comitetul de partid nu s-a socotit liniștit odată cu repartizarea acestor sarcini. Chiar dacă ele au fost încredințate unora dintre cei mai buni specialiști ai Întreprinderii. „Vă vom solicita — a spus secretarul comitetului de partid — un raport săptămînal, firește, nu scris, despre evoluția asimilării pompei P“. Ei, bine, tocmai această idee s-a dovedit a fi cadrul în care toate problemele legate de proiectarea respectivei pompe și-au găsit soluționarea. Iar rezultatul a fost neașteptat de bun. Intr-un an, ceea ce reprezintă un timp record, a fost gata proiectarea celui mai complex produs al uzinei. Acum s-a trecut Ia execuția tehnologiei. Aceeași strategie, cu alți comuniști 

purtind răspunderea asimilării noului produs — inginerii Gheorghe Ceapă, Alexandra Time, Leonid Cau- teș, Constantin Birău — s-a repetat și-în cazul aparaturii de injecție pentru motoare rapide (peste 4 500 turații pe minut). $i tot in timp re

cord, și tot cu rezultate bune. Pentru că analizele săptămînale efectuate de comitetul de partid nu au semănat nici o clipă cu o „tutelă măruntă", ci, dimpotrivă, și-au propus în permanență să stimuleze căutările, să valorifice forțele specialiștilor. Ele au fost gindite ca un cadtu de emulație, de angajare intr-un eficient dialog atît al gîndirii tehnice, cit și al gîndirii revoluționare. Faptul că asimilarea celor două produse complexe s-a realizat in timp scurt și în condiții de calitate care garantează de pe acum competitivitatea lor arată că, atunci cind e atent concepută, în corelație cu cerințele prioritare ale producției, munca de partid are infinite resurse de a impulsiona activitatea economică, de a o orienta 

spre o eficientă maximă.A desfășura o activitate politică eficientă în domeniul creșterii răspunderii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru ridicarea calității produselor, pentru creșterea competitivității lor pe piața exter

nă înseamnă a acționa simultan, cu aceeași intensitate, asupra tuturor factorilor care influențează acest proces. Materializarea în practică a acestei cerințe, în forme dintre cele mai diverse, reprezintă una din trăsăturile pozitive ale activității desfășurate de organizațiile de partid de aici.Certificatul de calitate al produselor I.M. Sinaia este opera tuturor secțiilor, dar semnătura de pornire sau nu spre partenerul intern sau străin o acordă cei de la montaj. Comitetul de partid al secției 2 400 — principala secție care lucrează pentru export — s-a frămintat mult timp ce anume să facă pentru ca din această „stație terminus" să iasă numai produse de cea mai bună calita

te. între multele metode folosite — analiza produselor cu defecte in fața produselor model din vitrina calității, adunări generale de partid consacrate calității încheiate cu deplasarea tuturor comuniștilor la operațiile la care 6e semnalează abateri mai frecvente, prezentarea de sinteze întocmite de comuniști care lucrează în echipele ce asigură asistența „service" produselor la beneficiar etc. — cea mai eficientă s-a dovedit a fi ceea ce aici se numește „analiza drumului critic al reperului, operației sau produsului". Indiferent că apar sau nu „evenimente", o dată pe trimestru, sau ori de cite ori este nevoie, comitetul de partid reunește in secția montaj pe toți factorii cu răspunderi în domeniul calității : secretarii birourilor organizațiilor de bază, maiștrii, controlorii tehnici de calitate, propagandiști și agitatori. O analiză in care se discută pe bază de... probe. Cei de la montaj aduc in discuție și comentează piesele venite cu defecțiuni de la alte secții. Cei de la controlul tehnic final aduc la dezbaterea „pe viu" produse finite sau subansamble puse „in operă" de cei de la montaj. Această a- naliză pe bază de „probe" s-a constituit și se constituie intr-un dialog pe cit de combativ, pe atît de con

structiv. De ce ? Pentru că toți cei vizați sint obligați să anunțe pe Ioc măsurile pe care le iau. Dacă unele necesită analize mai indelungi s-a stabilit ca pentru ele să se găsească soluții nu intr-un timp nelimitat, ci in maximum cinci zile. Una din dezbaterile de această natură a scos la iveală faptul că la montaj oamenii trebuie să lucreze, Ia anumite operații, cu mănuși, ori să se spele de 4—5 ori pe mîini. Unii au interpretat ca exagerare asemenea cerințe, ca un lux, dar cind au văzut la microscop „urmele" pe care Ie lasă lipsa mănușilor pe piese de o finețe greu de imaginat in alte domenii s-au... convins.întreprinderea de mecanică fină Sinaia este de pe acum — și își consolidează mereu reputația — o firmă recunoscută pe piața externă pentru calitatea produselor sale. Produse care se regăsesc atît in aparatura de injecție proprie, cit și în cea livrată de alte unități ale industriei constructoare de mașini. Pentru că aparatura de injecție este „inima" tractoarelor, autocamioanelor, autoturismelor, a motoarelor diesel... O „inimă" care, și datorită activității desfășurate de organizațiile de partid, de comuniști, transmite acestor produse o Înaltă calitate. In spiritul sarcinilor deosebit de clare puse în fața organelor și organizațiilor de partid de recenta hotărire a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la intensificarea acțiunilor și măsurilor tehni- co-organizatorice și politice in vederea înfăptuirii Programului de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor.
Constantin PRIESCU
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r
în spiritul Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R., 

al indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu

Ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor constituie, așa după cum a subliniat în repetate rînduri secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, e problemă fundamentală pentru progresul neîntrerupt al economiei naționale. Programul privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor în perioada 1983-1985 și pînă în 1990, elaborat din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a creat un cadru superior activității pentru realizareo de produse cu caracteristici și performanțe tehnice și economice superioare, competitive pe piața externă. Analizînd modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în domeniul îmbunătățirii calității produselojr. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a odoptat Hotărîrea cu privire la intensificarea acțiunilor șl măsurilor tehnico-organizatorice ți politice în vederea înfăptuirii

Programului de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor. Traducerea neabătută in viață a prevederilor acestei importante hotă- rîri trebuie să determine o puternică mobilizare a oamenilor muncii, o întărire a răspunderii lor — de la muncitor la director de întreprindere - pentru ca tot ceea ce produc și creează să corespundă celor mai înalte exigențe ale progresului tehnic.Ce măsuri concrete se întreprind pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de conducerea partidului in domeniul ridicării continue a calității produselor, cum acționează in acest sens organizațiile de partid din intreprinderi ? — iată problemele asupra cărora s-au oprit corespondenți și reporteri ai „Scînteii", în investigațiile din două unități industriale.
RESPECTAREA STRICTĂ A NORMELOR TEHNOLOGICE

— în atenția întregului colectiv

Controlul tehnic - organizat riguros, 
pe întreg fluxul de producție, de la recepția 

materiilor prime la produsul finit

Combinatul siderurgic Hunedoara. Oțeiăria electrică nr. 1. Cu ajutorul modernei instalații de tratare în vid se elaborează o nouă șarjă de oțel cu caracteristici superioare, destinată fabricării de țevi pentru instalații nucleare. Nerăbdători, oțelarii așteaptă rezultatul probelor noii șarje. Clipele trec greu, dar iată din laborator se comunică : „Șarja îndeplinește condițiile de calitate, este la nivelul mărcii de oțel similare din import". După turnare, oțelarii încep să pregătească cuptorul și instalația pentru o nouă șarjă. De fapt, toate cantitățile necesare din această marcă de oțel vor fi fabricate în țară ; mai precis, aici, la Hunedoara.Discutăm cu tovarășul lacob To- plicean, secretarul comitetului de partid din combinat. Interlocutorul ne spune : „Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C.' al P.C.R. cu privire la intensificarea acțiunilor și măsurilor tehnico-organizatorice și politice in vederea înfăptuirii Programului de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor a avut un puternic ecou in rindurilc siderurgiștilor hunedoreni. Ferm ho- tăriți să transpună in viață orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu chiar aici, Ia vetrele de foc nestins, cu prilejul vizitelor de lucru, oamenii muncii din combinatul nostru se preocupă intens de perfecționarea tehnologiilor de elaborare și laminare in vederea sporirii producției de metal de înaltă calitate".Comitetul de partid, Împreună cu biroul consiliului oamenilor muncii, in urma unei largi consultări cu muncitori și specialiști cu experiență, au stabilit aplicarea unor noi măsuri și soluții menite să determine creșterea calității produselor. Aceste măsuri emană nemijlocit din recenta Hotărîre a Comitetului Politic Executiv și urmăresc asigurarea unor materii prime de calitate șl în sortimentele planificate, funcționarea la parametrii prevăzuți a tuturor furnalelor, cuptoarelor' și lă- minoarelor, perfecționarea tehnologiilor de elaborare și laminare a metalului, întărirea controlului pe întregul flux de fabricație, îmbunătățirea dotării cu unele aparate de măsură și control, efectuarea exigentă a controlului de calitate și

La Combinatul siderurgic Hunedoara

. Hunedoara. Se elaborează o nouă șarjă de oțeltestarea fiecărui produs în parte, Interzicerea cu desăvîrșire a controlului producției prin sondaj. Sint măsuri care impun în cel mai înalt grad creșterea rolului maiștrilor și al cadrelor tehnico-inginerești in organizarea muncii, respectarea riguroasă a tehnologiilor prevăzute, a- sigurarea unui climat de înaltă răspundere la fiecare loc de muncă.Firește, nu este vorba de măsuri cu caracter general, ci de acțiuni concrete, potrivit specificului fiecărui loc de muncă, despre care ne-au vorbit în detaliu furnaliștli Anton Filipescu și Vasile Ianc, oțelarii Florian Giurcă și Cornel Rusu, lamina- toristul Ion Munteanu. Iată ce ne spunea maistrul principal specialist oțelar Florian GiurcȘ de la oțeiăria electrică nr. 1 : „Așa cum ne-a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi, o- țelarii, trebuie să eliminăm din activitatea noastră orice abatere de la disciplina tehnologică, să elaborăm fiecare șarjă in grafic, să evităm orice situație de a declasa oțelul. în eforturile pe care le depunem pentru creșterea ponderii producției de oțeluri superioare, pentru asimilarea unor oțeluri de înaltă puritate, ho- tărîtoare este asigurarea unor fero

aliaje și produse refractare de calitate corespunzătoare, precum și a cantităților de fier vechi în structura stabilită".Trecem prin oțeiăria electrică nr. II. Pentru un salt important al calității metalului elaborat aici hotă- rîtoare va fi intrarea în producție în acest an a instalației de degazare în vid cu aport de căldură. Dar, pînă atunci, pe întregul flux de producere a oțelului se aplică măsuri de îmbunătățire a organizării muncii și de întărire a disciplinei tehnologice. La furnale se pune un accent deosebit pe asigurarea funcționării uniforme a instalațiilor și reducerea consumului de cocs. S-a stabilit — și se respectă cu strictețe această dispoziție — ca întregut'.pro- ces tehnologic să se desfășoare sub un control tehnic strict, numai pe baza datelor obținute în urma analizelor de laborator ale fiecărei șarje.— Extindem această metodă de lucru și la oțelării, ne preciza Inginerul Constantin Catrinoiu, șeful serviciului C.T.C. — laboratoare. Atit conducerile secțiilor, cît și laboratoarele verifică parametrii tehnici prin analize de laborator ale 

fiecărei șarje în parte, ceea ce permite decizii sigure asupra destinației șarjei respective. La toate mărcile cu caracteristici calitative superioare, nou asimilate, avem stabilite tehnologii detaliate de elabora- re-turnare-laminare-recepție, care se fundamentează pe un control inter- fazic de laborator atent și competent.La laminoarele de sîrmă nr. 1, 2 și 3 au fost introduse în fluxul de producție microlaboratoare, cu ajutorul cărora se efectuează determinări rapide ale caracteristicilor mecanice ale laminatelor, precum și probe de refulare. Pentru mărirea siguranței asupra realizării stricte a mărcilor de oțeluri prevăzute, pe întregul flux de producție au fost organizate puncte de control cu stilo- scopul, aparat cu care se poate determina precis omogenitatea metalului la fiecare laminat. Măsuri deosebite se aplică, așa cum se prevede în Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la recepția finală a laminatelor, unde se verifică atent calitatea fiecărui laminat cu ajutorul unor aparate adecvate de măsură și control, precum și prin analize chimice, control ultrasonic ș.a., pentru a se preîntimpina livrarea unor laminate necorespunzătoare calitativ.Și încă un fapt demn de reținut : în scopul aplicării întocmai a prevederilor recentei hotărîrl, al creșterii răspunderii și exigenței fiecărui muncitor și cadru tehnico-ingineresc, consiliul oamenilor muncii din combinat a stabilit, potrivit specificului fiecărei secții, indicatorii de calitate care condiționează nivelul retribuirii în acord global. Preocupare deosebită există și pentru perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal muncitor. în acest an, la cursurile de ridicare a pregătirii profesionale vor participa 16 000 de muncitori, 465 maiștri și peste 1 300 de cadre cu studii medii, .și. superioare.Metal mai mult, de bună calitate ! Aceasta este deviza de muncă a siderurgiștilor hunedoreni, ferm hotă- riți să-și îndeplinească cu înaltă responsabilitate sarcinile de plan pe acest an, asigurînd ritmic metalul necesar economiei naționale.
Sabin CERBUcorespondentul „Scînteii"

ș!

Recenta Hotărîre a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la intensificarea acțiunilor și măsurilor tehnico-organizatorice și politice în vederea înfăptuirii Programului de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor se află, in aceste zile, în centrul atenției colectivului întreprinderii „Steaua roșie" din Capitală.— Muncitorii și specialiștii unității noastre au luat la cunoștință cu deosebit interes de prevederile acestei hotăriri, deoarece ea vizează una din problemele hotăritoare ale progresului întregii economii și, totodată, unul din obiectivele centrale ale activității colectivului nostru — ne spune tovarășul Ion Malcomete, secretar adjunct al comitetului de partid al întreprinderii. Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor în condițiile în care, în ultimii ani, întreprinderea și-a schimbat radical profilul de fabricație, treeîndu-se la producția de mecanică fină, constituie pentru întregul nostru colectiv o sarcină prioritară. Aprecierile făcute de Ilotărirea Comitetului Politic Executiv, măsurile stabilite cu claritate de conducerea partidului își găsesc integral aplicabilitate în activitatea uzinei. Din dezbaterea acestei hotărîri in cîteva ateliere a reieșit cu claritate că în privința nivelului tehnie și calitativ ai produselor trebuie să facem o cotitură radicală.Interlocutorul exprima un punct de vedere tranșant, o fermă opinie muncitorească. Intr-adevăr, aveam să ne convingem că aprecierile făcute de Hotărîrea Comitetului Politic Executiv se regăsesc in realitățile întreprinderii, iar prevederile acesteia trebuie să constituie un program concret de acțiuni susținute pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor.La „Steaua roșie" s-a desfășurat tn ultimii ani un amplu program de modernizare atit a dotării tehnice a întreprinderii, cît șl a fabricației. Halele noi de producție, mașinile și utilajele de inalt nivel tehnic au a- sigurat înscrierea în nomenclatorul de fabricație a unor produse cu un grad ridicat de tehnicitate — ser- vodirecții hidraulice, motoare șl instalații hidraulice, pompe cu roți dințate de înaltă și joasă presiune. Multe .din. aceste produse au. fost. ar., sîmilate thl?-uh timp extrem de scurț,. în. .fabricație, efortul -colectivii-' Iul fiind în această direcție merite-’’ riu. Dar nu trebuie trecut cu vederea că în domeniul calității produselor s-au manifestat o serie de neajunsuri, rezultatele nefiind pe măsura dotării tehnice și a experienței multora dintre muncitorii și specialiștii întreprinderii, tn 1983, un șir de produse au fost respinse de organele de control pentru defi

ciențe de calitate, remedierea acestora necesitind cheltuieli suplimentare care au influențat negativ asupra eficienței economice. Este bine că s-a' procedat așa deoarece întreprinderea „Steaua roșie" .trebuie să se impună atit în țară, cît mai ales la export, ca un fabricant de prestigiu în domeniul ațît de pretențios al aparaturii hidraulice.Desigur, nu se poate obține o calitate înaltă a producției decit în măsura in care pe liniile de fabricație se introduc materii prime, materiale și semifabricate corespunzătoare documentațiilor tehnice. A- cesta este primul pas pe drumul calității. în această privință, așa cum se prevede in Hotărîrea Comitetului Politic Executiv, la „Steaua roșie" s-au luat măsuri pentru exercitarea
La întreprinderea 

„Steaua roșie11 
din Capitală

controlului tehnic de calitate înce- pind de la recepția materiilor prime și materialelor. Astfel, fiecare lot se verifică conform standardelor și normelor tehnice în vigoare, după documentația tehnică a produsului in care vor fi încorporate materiile prime și materialele. In această lună vor fi puse in funcțiune și standurile . de probă pentru recepția elementelor hidraulice primite de la colaboratori. Acesta, repetăm, este doar primul pas.Și următorii pași ar trebui să fie făcuți fără poticneli, așa după cum menționa inginerul Ștefan Celmare Ion, șeful serviciului C.T.C. Pentru pregătirea temeinică a fabricației, atelierele de sculărie asigură sculele, dispozitivele și verificatoarele necesare obținerii unor produse cu un ridicat nivel calitativ. Recent, s-a declanșat în întreprindere o acțiune de reanalizare a proiectelor în vederea ridicării performanțelor produselor la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial. De asemenea, toate tehnologiile de fabricație sint țpșgțije și .cje documentația de control al calității. La reperele de. Perie i țmnț-e, ,dup,-reglarea mașinilor se verifică prima piesă cdp de serie In prezența maistrului, șefului de echipă și controlorului de calitate care certifică începerea producției. Pe fiecare flux de fabricație se efectuează controale exigente după fiecare fază. Astfel, nici un produs, nici un subansamblu nu poate trece într-o fază superioară a producției dacă nu a fost supus unui riguros 

control de calitate; în privința dotării locurilor de muncă, a controlorilor cu aparatură de măsură și control, șeful compartimentului C.T.C. aprecia că probleme ridică doar pa- simetrele, încă insuficiente. O serie de laboratoare uzinale in care se află in funcțiune aparatură de mare precizie, un corp do controlori exigent și bine pregătit, existența unor standuri de probă în care se verifică absolut toate produsele finite înche- iau un tablou aproape fără cusur. De asemenea, absența vitrinelor calității in care sint de regulă expuse rebuturile ne-a făcut să credem că „sita deasă" a controalelor nu a avut ce reține.Ar fi meritat fără rezerve un calificativ maxim acest sistem de asigurare a calității producției dacă l-am fi putut vedea funcționind. Dar, după ce am parcurs secțiile întreprinderii timp de cîteva ore, a fost foarte greu să ne facem o idee precisă in legătură cu eficiența lui. Unde s-ar putea măsura cel mai concret efortul pentru obținerea unei calități înalte a producției dacă nu la standurile finale de probă 7 Or, la nici unul din aceste standuri nu se verificau produsele bucată cu bucată. Din simplul motiv că nu exista nici o servodirecție sau un motor hidraulic în stadiu de a fi supus probelor în standuri. Motivația a fost una singură : „sintem la început de lună". Nonșalanța răspunsurilor ne-a făcut să credem că relația directă dintre ritmicitatea producției și ni-' velul ei calitativ nu este bine înțeleasă în întreprindere.Cum vor fi arătînd standurile de probă in perioada febrei sfirșitului de lună 7 Bănuim că pînă la începerea noii „campanii" de verificări, cele trei standuri de probă a servo- direcțiilor, care erau defecte, vor fi repuse în funcțiune. Desigur, cu eforturi susținute probabil că și in această lună colectivul întreprinderii își va realiza planul. Dar nu în mod ritmic, cum este normal. Iată de ce una din prevederile Hotărîrii Qomi- tetului Politic Executiv subliniază tocmai necesitatea asigurării realizării ritmice a planului in condiții de calitate.Principala sarcină a organizației de partid de la „Steaua roșie", a consiliului oamenilor muncii, sindicatului, organizației de tineret este să acționeze acum'ferm pentru mobilizarea colectivului fn Vederea lichidării intr-un timp cjt mai scurt a lipsurilor manifestate șl îmbunătățirii radicale a calității producției, corespunzător obiectivelor stabilite în programele speciale pe acest an și pe întregul cincinal, sarcinilor prevăzute de Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Dan CONSTANTIN

PREGĂTIREA EXEMPLARĂ A TUTUROR 
LUCRĂRILOR DE PRIMĂVARĂ

Acum și In Prahova cad precipitații sub formă de ploaie și lapoviță. Dar cu cîteva zile în urmă, cînd timpul era favorabil desfășurării lucrărilor specifice acestei etape dinaintea începerii campaniei agricole de primăvară, am străbătut zonele agricole ale județului spre a consemna, de la fața locului, acțiuni și inițiative menite să asigure buna desfășurare a muncii în cîmp, în grădinile de legume, in vii și livezi.
UN AVANS SUBSTANȚIAL. Un vint de primăvară abia zvîntase terenul, străbătut metru cu metru de Ion Constantin, inginerul-șef al cooperativei agricole Gherghlța. Pe întinsul cîmpului, cîteva formații de atelaje aduc îngrășăminte organice intr-un du-te-vino neîntrerupt. Cît timp pămîntul mustește de apă, gunoiul este descărcat in grămezi la marginea tarlalelor. „La transportul gunoiului pentru porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, legume folosim 108 atelaje — precizează specialistul. De asemenea, folosim și mranița de la complexul de creștere și îngrășare a porcilor din localitate. Este un bun îngrășămînt pentru culturile intensive. La noi, fiecare cooperator și mecanizator știe că o fertilizare bună înseamnă o recoltă bună".Specialiștii unității controlează starea terenului, căutind să anticipeze momentul declanșării însămînțărilor. Cu toate că timpul este instabil, ei sînt foarte optimiști. Pe ce se bazează optimismul lor 7 Pe faptul că cele 330 hectare destinate producției record de sfeclă de zahăr au fost grăpate și nivelate încă din toamnă. Acum, în primăvară, înainte de semănat, vor putea fi pregătite la o singură trecere a combinatoru- lui. Da, așa se pot cîștiga cîteva zile.
DOUA SAPTAMlNI CÎȘTIGATE. Pregătirea recoltei de cartofi timpurii din acest an a început la mijlocul lunii februarie odată cu punerea la Încolțit a tuberculilor de sămînță, metodă binecunoscută, care permite obținerea recoltei cu cel puțin două săptămini mai devreme. La C.A.P. Brazi, 55 tone de tuberculi au fost puși la încolțit încă de la mijlocul lunii februarie. în acest scop, cooperatorii au folosit vechile puiernițe — încăperi care dispun de sobe pentru încălzire. De, dacă nu se cresc pui, măcar să se obțină cartofi timpurii. Orice inițiativă este binevenită cînd este vorba de recoltă, de eficiență economică. La încolțirea cartofilor, cooperatorii aplică ceea ce au învă- ■ țat la cursurile agrozootehnice. „Urmărim să se dezvolte colți vigu- 

roși pentru a scurta efectiv perioada de vegetație după plantarea in cîmp — ne spune șeful fermei legumicole, tovarășul Gheorghe Ene. De asemenea, am sortat tuberculii mai mari, care înainte de plantare vor fi secționați și tratați cu insectofungicide. Prin acest procedeu, din aceeași cantitate de tuberculi de sămință vom obține suplimentar cîteva zeci de mii de plante". Altă inițiativă care merită laude.Pregătirea viitoarei recolte timpurii de cartofi a început mai devreme, 
PREZENTA PERMANENTĂ ÎN CÎMP

A SPECIALIȘTILOR
-o îndatorire și o garanție în plus 

a unor lucrări de calitate!
Din activitatea ce se desfășoară 

în unități agricole din județul Prahova

încă de la 15 ianuarie și la cooperativa agricolă Gherghlța. In plină iarnă, o clădire veche a fost „împachetată" cu baloți de paie, asigurin- du-se o bună izolație a pereților in vederea menținerii temperaturii constante. Acum, cooperatorii din ferma condusă de Gherghina Gher- ghiceanu schimbă zilnic poziția lădi- țelor cu cartofi de,, sămință, orien- tindu-Ie spre lumină. „La noi — zice șefa fermei — campania agricolă a început „sub acoperiș". In curind vom începe plantarea in teren fertilizat și pregătit grădinărește pentru o producție de cel puțin 15 tone cartofi extratimpurii la hectar.RĂSADURI VIGUROASE TN SOLARII ÎNCĂLZITE CU BIOCOM- BUSTIBIL. Anul trecut, in legumicultura județului Prahova s-au manifestat deficiențe, care au făcut ca producția să fie sub cea planificată. Ce fac acum grădinarii prahoveni 7 In primul rind, asigură cantități îndestulătoare de răsaduri necesare culturilor din solarii și din cîmp. 

Dar șl aceasta s-a făcut într-un mod deosebit. Pentru a produce cîteva zeci de milioane fire de răsaduri de tomate, ardei, varză timpurie și alte culturi legumicole in 32 cooperative agricole, cit și in fermele IPILF și ale asociațiilor cu același profil s-au organizat microsolarii cu strat de pâmint încălzit cu biocombustibil. Se obțin răsaduri bune și se economisește combustibilul.în microsolariile și răsadnițele cooperativei agricole Brazi se află, in diferite stadii de dezvoltare, 

aproape două milioane fire de răsaduri de tomate și varză timpurie. Echipe speciale asigură supravegherea și îngrijirea lor zi și noapte. Se vede clar efectul metodei amintite mai sus. Sub învelișul de polietilenă, temperatura aerului este cu cîteva' grade mai ridicată decit afară. In pămîntul așezat deasupra unui strat de gunoi de grajd, datorită fermentării acestuia, se degajă căldură, astfel incit se realizează constant 8—10 grade. Deci condiții optime de vegetație pentru plante. Este o reușită îmbinare intre avantajele solariilor și cele ale răsadnițelor.PRIVIRE CRITICA IN SECȚIILE DE MECANIZARE. Mecanizatorii care efectuează cel mai mare volum de lucrări in campania de primăvară au reparat din timp tractoarele și mașinile care, cu puține excepții, se află în stare de funcționare. „Avem 354 tractoare reparate din cele 360 existente" — ne spune directorul S.M.A. Bărcănești, Nicolae Voine.a. Am format agregate, am reglat uti

lajele, mîlne, dacă s-ar zvînta terenul, am putea ieși in cîmp". Privite „in mare", afirmațiile directorului corespund realității. Dar in amănunt 7 Comisia de suprarecepție a examinat cu exigență și răspundere fiecare tractor, fiecare mașină. S-au găsit lucruri bune, dar și defecțiuni. La secția de mecanizare Tirgșoru Nou, la un combinator, organele active nu erau bine dispuse pe cădru pentru a acoperi uniform terenul, într-o oră, toate organele active au fost montate corect, dar de ce nu s-a făcut acest lucru de la bun început 7 tn alte secții, la semănători lipseau colierele de stringere a fur-* tunurilor de absorbție, fără care nu se poate asigura densitatea optimă. Au fost înlăturate aceste defecțiuni? Spre convingere, ne oprim la secția de mecanizare Balta Doamnei. „Avem 23 de tractoare, toate în stare de funcționare" — ne asigură șeful secției, Nicolae Chiru. Vrem să le vedem funcționind, dar, așa cum a- flăm imediat, doar patru tractoare pot fi pornite la automat. Problema pornirii tractoarelor se pune pe ansamblul stațiunii de mecanizare Bărcănești, unde lipsesc 120 baterii de acumulator. „Dispunem de un centru de recondiționat acumulatoare, la Buda, in cadrul stațiunii noastre — spune directorul. N-am avea probleme dacă uzina „Acumulatorul" ne-ar livra plăci corespunzătoare. Nu ar fi de prisos un control exigent asupra calității plăcilor respective".în curtea secției, clțiva mecanizatori montau patinele limitatoare de adincime la semănătorile pentru sfecla de zahăr. La patru semănători se montau pinioane și discuri pentru semănatul aceleiași culturi. Alături, un tractor U—650 stă suspendat deoarece ii lipsesc două anvelope. „Sint in bază, nu-i nici o problemă" — ni se spune. Realitatea este că pregătirile nu sînt încheiate peste tot. .Este evident necesară verificarea utilajelor la care s-au constatat defecțiuni pentru a fi grabnic înlăturate astfel incit, odată cu declanșarea campaniei, forța mecanică a S.M.A-ului să lucreze fără intre- rupere, la întreaga capacitate.Prin urmare, în județul Prahova la pregătirea campaniei de primăvară și-au făcut loc multe inițiative bune, de natură să devanseze lucrările, dar există și neajunsuri care, neînlăturate la timp, ar putea stinjeni desfășurarea însămînțărilor. Pe cînd înlăturarea lor completă 7
C. BORDEI ANU 
C. CÂPRARU

La întreprinderea pentru producerea legumelor Lehliu, județul Călărași, se lucrează la acoperirea solariilor cu folii de polietilenă Foto : Sandu Cristian
MUREȘ

Sămînță de sfeclă de zahăr să fie pretată 
neîntîrziat de unitățile cultivatoareUnitățile agricole din județul Mureș vdr cultiva in acest an 12 800 ha cu sfeclă de zahăr. Ținînd insă seama de condițiile pedoclimatice optime pe care le oferă județul, de pregătirile deosebite făcute in acest an, intre care amintim efectuarea arăturilor adinei de toamnă pe întreaga suprafață planificată, amplasarea culturii după cele mai bune plante premergătoare și fertilizarea majorității terenurilor cu cite 37 tone gunoi de grajd la hectar, există toate condițiile ca în cooperativele agricole să se realizeze o producție medie de 32 820 kg la hectar, așa cum s-a prevăzut in plan. Aceasta înseamnă că, față de realizările anului precedent, pe județ, va fi obținut un spor de producție de peste 7 000 kg sfeclă de zahăr la hectar. Mașinile au fost reglate de așa manieră incit, la semănat, simultan cu incorporarea seminței in sol, să se facă pe fiecare rind o a doua fertilizare cu îngrășăminte chimice. Care este stadiul lucrărilor de pregătire in vederea în- sămînțării la timp și in condiții agrotehnice superioare a acestei culturi 7

întrucît sfecla de zahăr se seamănă in prima urgență, imediat la despri- măvărare, față de alți ani — cu o excepție de circa 8 tone sâmînță de sfeclă de zahăr care se lasă încă așteptată de la stația de semințe Ghim- bav, județul Brașov, — întreaga cantitate de sămînță se află depozitată la cele două intreprinderi de industrializare a sfeclei de zahăr din Luduș și Tg. Mureș și în bazele de recepție din Zau de Cimpie și Roșiori. De subliniat și amănuntul că, in a- cest an, aproape întreaga cantitate de sămînță'ce urmează a fi încorporată în sol este plurigermă, cu o germinație cuprinsă între 83 și peste 90 la sută. Era de așteptat ca, la această dată, majoritatea unităților cultivatoare să fi preluat sămința de sfeclă de zahăr. Acest lucru însă nu s-a intimplat. De ce 7 De la ing. Aurel Hădărean, șeful biroului agricol al Fabricii de zahăr din Tîrgu Mureș, aflăm că din cele 120 de unități agricole din zona acestei fabrici, numai C.A.P. Șăulia de Cîmpie și-a preluat cantitatea de sămînță prevăzută.

Subliniem acest fapt Întrucît aici, în Cîmpia Transilvaniei, se află unitățile agricole care cultivă cele mai mari suprafețe cu sfeclă de zahăr : cooperativa agricolă Band — 210 ha ; Iclănzel — 190 ha ; Ogra și Voivo- deni — cite 170 ha ; Gornești — 130 ha ș.a. Și în unitățile agricole din zona Fabricii de zahăr Luduș intirzie preluarea semințelor. Nici una din cele 22 de unități agricole nu a preluat cantitatea de sămînță prevăzută. Cauza : „Așteptăm încă rezultatele analizei efectuate de laboratorul pentru controlul semințelor din Tîrgu Mureș" — ne spune ing. loan Rusu, de la laboratorul de analiză și cercetare din cadrul biroului agricol al Fabricii de zahăr din Luduș. Dar campania însămînțărilor de primăvară bate Ia ușă și toate pregătirile trebuie, încheiate, astfel incit în momentul declanșării campaniei să se lucreze din plin cu toate forțele.
Gheorqhe GIURGIU corespondentul „Scînteii"
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LECJIA DIN ȘCOALĂ, PRACTICA ÎN PRODUCȚIE - 
la nivelul tehnicii din dotarea unităților, al cerințelor 

revoluției tehnico-științifice contemporaneFormarea unei înalte conștiințe revoluționare și patriotice a tineretului școlar, a viitorilor muncitori și specialiști reprezintă un obiectiv esențial al învățămîntului, înscris în documentele Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului. Referindu-se la înaltele meniri educative ale școlii, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că trebuie „să facem în așa fel incit, prin întreaga sa activitate, invățămîntui să constituie factorul fundamental pentru educarea și formarea omului nou, pentru crearea unui cetățean cu o înaltă conștiință revoluționară și patriotică, înarmat cu tot ce este mai nou în toate domeniile — constructorul societății comuniste, al unei Românii libere și independente".Larga și cuprinzătoarea bază materială de care dispune școala românească, competența, entuziasmul și înalta răspundere politică a cadrelor didactice, a comuniștilor de la catedră asigură premise din cele mai favorabile pentru • atingerea acestui ideal educativ major. Procesul in- structiv-educativ oferă educatorilor o gamă variată de modalități menite să determine formarea conștiinței socialiste a tinerilor. In această ordine de idei, o interesantă inițiativă a organelor de partid din județul Bacău ne-a servit ca punct de pornire pentru o dezbatere privind implicarea mai directă a școlii în realitatea vieții, a societății noastre socialiste, cu efecte educative notabile în formarea politică, cetățenească, etică a elevilor.
implicarea mai directă 

a școlii în viața social- 
economică a localității— în cadrul unui sistem complex de măsuri vizînd îndrumarea directă a școlilor de către organizația noastră de partid — ne relatează tovarășul Constantin Toma, secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R. — am preconizat elaborarea, în fiecare localitate a județului, a unei „fișe economice", incluzînd principalii indicatori ai dezvoltării în plan economic, social, cultural. Aceasta este pusă la dispoziția școlilor pentru a servi cadrelor didactice la îmbogățirea și exemplificarea sugestivă și convingătoare a lecțiilor, la orientarea mai fermă și eficientă a activităților educative. Se evită, in acest fel, acele „actualizări" forțate și improvizații formale în legarea lecțiilor de viață, de practica socială.Și în acest mod, încă de pe băncile școlii, tinerilor li se formează sentimente și convingeri ferme, care acționează ca motivații puternice ale învățăturii. Ce poate fi mai mobilizator pentru un elev decit să știe că : tot ce face în școală — învățătură, pregătire și muncă practică productivă, acțiuni educative — are o finalitate precisă, sigură : încadrarea în- tr-o muncă de largă utilitate pentru societate, participarea sa activă la înflorirea localității natale, la dezvol- ! tarea și propășirea întregii țări ?— De aceea, trebuie să avem maî ferm în atenție întărirea caracterului aplicativ, formativ și educativ al învățămîntului — menționează prof. Octavian Guțu, directorul Liceului de , filologie-istorie „Sirnion Bărnuțiu" ș din Șimleu Silvaniei. Cu alte cuvinte, să transpunem consecvent în viață, cu înaltă eficiență sub raportul pregătirii și educării pentru muncă și viață a tineretului școlar, concepția științifică, realistă și originală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, vizînd legarea organică a învățămîntului cu producția de bunuri materiale și cu cercetarea științifică, îmbinarea strînsă a învățăturii elevilor cu munca productivă în folosul societății. Concret, aceasta înseamnă să realizăm, la toate disciplinele predate în școală, o legătură mai directă, mai sugestivă și convingătoare, a principiilor și noțiunilor științifice cu aplicarea lor în viața socială — a localității respective și a țării întregi — în producția de bunuri materiale.Implicarea mai directă a școlii în

viața cetății este privită în multe localități nu ca o simplă metaforă, ca un deziderat, ci ca acțiune directă cu înaltă eficiență. Lecțiile pe care profesori gălățeni, de exemplu, le țin direct pe platformele combinatului siderurgic sau cei din Cimpu- lung la exploatările miniere, prezența activă a elevilor, viitori mecanizatori agricoli, de Ia Liceul industrial nr. 2 din Buzău pe ogoarele I.A.S.-ului din localitate au in vedere, dincolo de parcurgerea noțiunilor profesionale înscrise în programe, realizarea obiectivului educativ major pe care-1 reprezintă educarea viitorilor muncitori in spirit revoluționar, muncitoresc.Asemenea experiențe pozitive demonstrează cu putere că există condiții în fiecare județ, in fiecare lo

tehnic ridicat din fiecare întreprindere, din locurile de muncă pentru care ii pregătim, de fapt, pe elevii noștri".De înțelegerea în profunzime a cerinței ca în anii de școală tineretul să se pregătească temeinic pentru muncă și viață, în condițiile concrete ale societății noastre socialiste, depinde reușita actului instructiv- educativ, succesul în pregătirea elevilor. Pornind de la această premisă, profesorii Valeria și Ion Ștefan din Cîmpulung (Argeș) pledează, la rîndul lor, în favoarea unui dialog permanent, realist și deschis cu elevii, în lecții, în activitățile practice, la acțiunile educative din afara clasei, care să pună în evidență principalele trăsături ale realității feconomico-sociale a țării noastre, să

„SCÎNTEhJ

OPINII ALE UNOR CADRE DIDACTICEȘI ACTIVIȘTI DE PARTID
calitate de a lega strîns, zi de zi, lecția de la școală, programul de învă- țămînt de realitățile economice specifice, de producția materială din- tr-un sector sau altul, de problemele concrete ale muncii și ale cercetării, așa cum se pun ele în fiecare unitate. Nu este de înțeles necunoașterea de către elevi, de către școală, a cerințelor producției cită vreme dispunem în fiecare județ, datorită politicii economice a partidului, de întreprinderi puternice, moderne : ele trebuie să constituie pentru școlile noastre adevărate modele de muncă, izvoarele vii ale întregului proces in- structiv-educativ, reperele programelor noastre de învățămînt pentru pregătirea noilor cadre de specialiști, de muncitori cu înaltă calificare.

Valențele educative 
ale dialogului profesor-elevLa Liceul de chimie industrială nr. 5 din Buzău se organizează periodic o acțiune educativă de largă audiență în rîndul elevilor, inițiată de organizația U.T.C. ; „serile liceului de chimie". Dialogul care se stabilește în acest cadru între elevi, viitori muncitori, cu specialiști din producție, cu cadre didactice și cercetători științifici, prelungind și îmbogățind conținutul lecțiilor, abordează o serie largă de probleme : de la aportul elevilor la munca productivă și de cercetare din întreprinderea de prelucrare a maselor plastice (de care aparține liceul), la acțiuni gospodărești pentru economia de materiale șl combustibil, pentru valorificarea superioară a materiei prime; de Ia pregătirea pentru participarea la concursurile pe meserii la aplicarea principiului autoconducerii și auto- gestiunii în atelierele școlare etc. „Discuțiile vizează cu predilecție aspectele politice; etice ale formării personalității viitorilor muncitori, ale educării lor in spirit revoluționar, patriotic — apreciază ing. Gheor- ghe Negoiță, directorul liceului. Cunoașterea realităților economice, sociale ale domeniului nostru de activitate, particularizate în activitatea întreprinderii cu care conlucrăm, reprezintă acea sevă educativă care tonifică conștiințele tinere, în formare. In fond, aceasta este temelia învăță- mîntului din școală : existența unei realități economico-industriale înfloritoare, proprie fiecărui județ și fiecărei localități. Iar activitatea din industrie, din agricultură, din economie în general stă la baza cerințelor puse in fața școlii, a procesului educativ. De aceea nu se poate concepe o lecție de școală ruptă de aceste cerințe și realități, de nivelul

explice argumentat și convingător locul și rolul tinerei generații în edificarea societății socialiste și comuniste, îndatoririle majore pe care le au elevii în pregătirea științifică, profesională, spirituală pentru a face față îndatoririlor de la viitoarele lor locuri de muncă.
O îndatorire majoră 

a fiecărui om al școliiAbordînd cu seriozitate și înaltă răspundere politică, socială,, etică vasta problematică educativă care vizează educarea și formarea omului nou, formarea conștiinței patriotice revoluționare a elevilor, muncitorii și specialiștii de mîine, interlocutorii noștri au relevat și cîteva direcții generale de acțiune.— întregul proces instructiv-edu- cativ din școală, întreaga operă educativă a societății noastre socialiste — afirmă prof. Domnica Murgogi, inspector general la Inspectoratul școlar al județului Iași — au la bază concepția științifică despre . lume și viață a partidului nostru, materialismul dialectic și istoric. Beneficiem permanent de indicații și orientări științifico, clarvăzătoare, din partea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In același timp, dispunem de o industrie puternică, de unități și combinate moderne, răspîndite in toate județele și localitățile patriei, ca urmare a politicii de repartizare judicioasă a forțelor de producție, de

dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării. Lecțiile școlii, departe de a putea face abstracție de nivelul dotării și cerințele industriei, trebuie să fie strîns legate de acestea în vederea pregătirii specialiștilor de care țara are nevoie, a muncitorilor cu înaltă calificare, capabili să mînuias- că utilajul modern, tehnica de vîrf cu care este înzestrată industria românească. Iată de ce consider de mare actualitate să veghem ca programele din invățămîntui nostru să fie permanent îmbunătățite la nivelul tehnicii din dotarea unităților, al cerințelor revoluției tehnico-științifice contemporane — așa cum se subliniază și în recenta Hotărîre a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la intensificarea acțiunilor și măsurilor tehnico-orga- nizatorice și politice în vederea înfăptuirii Programului de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor. Depinde de fiecare om al școlii, de comuniștii de la catedră, de toți factorii educativi ai societății laolaltă să valorifice, la cele mai înalte cote calitative, aceste potențe educative, pentru a forma temeinic cadrele economiei și industriei noastre socialiste, specialiștii,, muncitorii cu înaltă calificare.— Fiecare lecție, la fiecare disciplină din planurile școlare — adaugă, Ia rîndul său, ing. Nicolae Pă- trașcu, de la Liceul industrial nr. 2 din Buzău — oferă cadrul propice unei activități puternic formative și educative, cu condiția esențială ca profesorul să-și pregătească temeinic fiecare întîlnire cu elevii săi, să-și selecteze cu grijă argumentele și exemplele, culese din realitatea vieții, cu care să susțină convingător principiile enunțate. în lecții. Apare de aceea indispensabil ca în primul rînd noi, cadrele didactice. să cunoaștem temeinic realitatea, să fim la curent cu tehnica de care dispun unitățile noastre socialiste, marile întreprinderi, cu utilajele care vor fi miine mînuite de elevii noștri de azi. Programele și lecțiile noastre trebuie să fie adaptate la tehnica din întreprinderi, la cerințele progresului tehnic.Desfășurarea amplă a operei educative a școlii, valorificarea experienței bogate a unor comuniști de la catedră în formarea politică-etică a tineretului școlar, îndrumarea concretă a organizațiilor de tineret și copii spre îndeplinirea înaltelor idealuri educative ale societății noastre sînt obiective primordiale pe agenda de lucru a. organizațiilor de partid din numeroase școli, a organelor locale de partid. Dezbaterea acestei problematici, prilej de analiză concretă, trebuie să fie însă și prilej de meditație în profunzime, de elaborare și adoptare a unor măsuri și modalități concrete de acțiune, menite să determine rezultate și succese de prestigiu în formarea politică, socială, etică a tinerelor generații ale patriei socialiste.
Florîca DINULESCU

Casa de cultură din Alexandria Foto •. E. Dichiseanu

ACTIVITĂȚI CU PUTERNIC MESAJ EDUCATIV 
pentru formarea omului nou,

ru afirmarea conștiinței socialiste
Cea de-a V-a ediție a Festivalului național „Cîn- tarea României" se află în plină desfășurare. In întreprinderi, instituții și unități agricole, pe scenele teatrelor și căminelor culturale, ale cluburilor și caselor de cultură și-au dat întîlnire sute de mii de oameni : creatori și beneficiari, deopotrivă, ai activității cultu- ral-artistice. Desfășurarea etapei de masă a acestei ediții a festivalului sub semnul înalt al celor două mărețe evenimente — cea de-a 40-a aniversare a gloriosului August ’44 și Congresul al XIII-lea al partidului — impune preocupări deosebite nu numai pentru lărgirea sferei de cuprindere a festivalului, ci și pentru sporirea forței de înrîurire a manifestărilor politico-educative și cultu- tural-artistice organizate, pentru întărirea mesajului lor formativ și creșterea contribuției la educarea in spirit patriotic, revoluționar a maselor. Din a- ceastă perspectivă, am a- dresat unor președinți ai comitetelor județene de cultură și educație socialistă două întrebări : Ce experiențe, ce acțiuni ctț rezonanță profundă în conștiința oamenilor, confirmate de ediția anterioară, vă propuneți să extindeți sau să generalizați? Ce se întreprinde pentru sporirea caracterului angajat al manifestărilor organizate sub egida generoasă a festivalului național al muncii și creației ?Georgeta Carcadia, președinte al Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Vrancea:„Ediția a IV-a a Festivalului național «Cîntarea României», care a antrenat în mișcarea artistică interpretativă și de creație- din județul nostru 3 662 formații artistice cu 70 350 artiști amatori și 193 cercuri de creație cu 3 560 membri, înregistrîndu-se o creștere a potențialului artistic cu 187 formații față de ediția anterioară, ne-a arătat că există încă importante resurse de lărgire a participării oamenilor muncii la actuala ediție a festivalului. îndreptînd e- forturile noastre în această direcție, avem. în vedere cu precădere creșteri cantitative ale acelor forme de activitate ce asigură o înrîurire directă, nemijlocită, asupra conștiinței oamenilor : cintecul patriotic, revoluționar, montajul mu- zical-literar-artistic, brigada artistică, grupul de recitatori, teatrul politic etc.In ediția precedentă, instituțiile și așezămintele de cultură vrîncene au organizat și desfășurat activități cultural-educative de reală audiență pentru cunoașterea, însușirea și aplicarea în viață a hotărîrilor de partid și de stat, a legislației socialiste. Ne propunem să conferim un caracter și mai sistematic unor astfel de acțiuni, cum sînt cele desfășurate sub genericul : „Documentele de partid și de stat și perspectivele Româ

niei ■ socialiste", „România, Ceaușescu, Pace", „Cincinalul 1981—1985 —. cincinalul calității și eficienței", „Un NU hotărit risipei de energie, combustibil, materie primă și materiale", „Legile țării — legile întregului popor", „Etică, echitate, legislație".In edițiile anterioare s-au impus în viața spirituală a județului nostru acțiuni politico-educative și cultu- ral-artistice complexe precum : Festivalul artelor „Miorița", „Salonul de carte social-politică pentru tineret", „Salonul literar Dra- gosloveni", Festivalul folclorului vrîncean, Festivalul- instrumentelor și rapsozilor de la Năruja, Festivalul teatrului pentru copii și tineret, „Dialogul hărniciei", expozițiile de artă plastică sau cele cu caracter istoric, spectacolele tematice „Vin la Milcov cu grăbire", „Hronic de vi

„Calcule model — producții record", „Sfatul fruntașului — sfatul bunului gospodar și specialist", „Secretele reușitei", „Să învățăm despre... și să aplicăm la locul nostru de muncă", „Izvoarele bucuriei noastre — rezultatele muncii, ale cunoașterii și gîndirii științifice", în prezent, toate așezămintele culturale din județul nostru au la in- demină programe concrete de acțiuni in domeniul educației materialist-științifice pe 1984 ; ele știu, cu alte cuvinte, ceea ce au de întreprins, forțele educaționale ce trebuie antrenate, mijloacele și formele ce trebuie folosite. Iar aceasta, așa cum ne-au arătat acțiunile organizate în primele 2 luni din acest an, constituie premise certe ale eficienței lor educative".Dumitru Șandru, președinte al Comitetului de cultură și educație socia
Experiențe din județele

Vrancea și Călărași

tejie și eroism", „Ani de lumină și împliniri socialiste", „Țara-ntreagă în sărbătoare" etc.. Dorim ca în actuala ediție a festivalului asemenea manifestări să-și sporească finalitatea educativă, ecoul în inimi și conștiințe, reliefind mai pregnant, alături de nepieritoarele lecții ale trecutului, mărețele realizări ale anilor socialismului.Un loc prioritar am acordat și în edițiile anterioare creșterii puterii de convingere a acțiunilor de educație materialist-științifică. Prin cicluri de acțiuni politico-educative complexe — „Focșani — permanențe culturale", „Decada culturii focșănene", „Zilele universității cultural-științifice" (la Focșani și Adjud), „Toamna culturală adju- deană", „Repere culturale odobeștene" — acțiuni incrustate de acum adine la efigia spiritualității vrince- ne contemporane, ne-am a- dresat intr-o largă paletă de forme conștiinței oamenilor spre a determină mutații profunde, revoluționare în concepția lor despre lume și viață. în același timp, în județul nostru la cele peste 500 de cursuri științifice, de istorie, cultură și civilizație românească, de informare și pregătire tehnico-profe- sională, participă, an de an, circa 10—11 mii de cursanți, oameni ai muncii de la orașe și de la sate (aceasta în cadrul celor 64 de universități cultural-științifice ce funcționează în Vrancea de peste 6 ani). Concomitent, peste 150 de brigăzi științifice complexe, ca și alte 40—45 specializate (pe probleme de organizare și conducere științifică a muncii și producției, filozofie și .ateism, educația femeilor și. educația tineretului, econo- ,mie agrară etc.) desfășoară. curent întilniri gen :

listă al județului Călărași : „Ținind seama de cerințele formulate la Consfătuirea de la Mangalia de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comitetul de cultură și educație socialistă al județului este preocupat să imprime tuturor acțiunilor din cadrul festivalului un caracter politi- co-educativ angajat, să implice organic actul de cultură in viața și munca oamenilor, mobilizîndu-i la îndeplinirea exemplară a îndatoririlor ce le revin. Vom continua astfel manifestările cultural-educative cu caracter permanent ce se desfășoară în localitățile județului sub genericul „Programul partidului — programul întregului popor", „Din gindirea social- politică a președintelui României socialiste", „Cincinalul 1981—1985, cincinalul științei, tehnicii, calității ?i eficienței", „Județul Călărași pe coordonatele noii calități", „Noul mecanism economico-financiar", „Noua revoluție agrară?, asigurînd dezbaterea cu prioritate a problemelor privind realizarea și depășirea sarcinilor de plan, creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor de materii prime și materiale, realizarea sarcinilor de export, întărirea autoconducerii și autoapro- vizionării teritoriale, înfăptuirea sarcinilor fundamentale ale noii revoluții agrare'.Vom stărui în continuare Să amplificăm contribuția celor 272 de biblioteci publice, școlare și sindicale Ia perfecționarea politico- profesională, la ridicarea nivelului politic, cultural, științific al cititorilor. în acest sens, avem în vedere ca fiecare contact al cititorilor cu cele aproape 1 300 000 volume existente în județ să fie tot mai

rodnic, prin folosirea acelor forme de lucru care s-au dovedit vii și interesante : dezbateri, mese rotunde și simpozioane, întilniri cu membri ai cenaclurilor literare, matinee și seri literare, concursuri „Cine știe cîștigă", recitaluri de poezie, expoziții de carte, întilniri cu scriitori, saloane ale cărții, șezători literare etc. »în cele 78 de unități cinematografice ale județului vom asigura programarea lunară a filmelor din producția națională cu un puternic mesaj patriotic, revoluționar, de reală eficiență educativă ; vom aborda mai sistematic genul de spectacole cinematografice cu filme artistice și documentare de lung și scurt metraj sub forma unor cicluri tematice, ca „Omagiu președintelui țării", „Realitatea socialistă românească", „Pentru o a- gricultură modernă, cu producții sigure și stabile", „Măria sa, pămîntul", „Culori în Bărăgan", „Dimineața oțelului". Asemenea manifestări vor fi însoțite de expuneri, dezbateri, concursuri de cultură cinematografică, întilniri cu cineaști și actori de prestigiu.întrucit rezultatele obținute în ediția precedentă — peste 2 000 formații artistice și cercuri de creație participante, 137 de premii la faza republicană — se sprijină incontestabil pe organizarea, de-a lungul etapei de masă a festivalului, a unor forme de emulație precum ștafeta culturală „Făurari de vise și de fapte" (intre comunele din același C.U.A.S.C. sau între C.U.A.S.C.-uri), concursul de creație literară „Metafore de muncă și de pace", Festivalul-concurs de muzică populară „Călărași — pămint de aur", Concursul interjudețean de creație în domeniul reportajului literar și al fotoreportajului „AI. Sahia", „Decada culturii și educației călărășene", ciclul de inițiere muzicală „Prietenii muzicii", spectacole culturale complexe, ca „Patria în cîntec, joc și vers", „Lumini de viață nouă", „Omagiu muncii11 (dedicat fruntașilor din in dustrie și agricultură) vc- acorda și în continuare a atenție deosebită desfășu rării lor la un nivel călite tiv corespunzător.După cum o atenție prim ordin o acordăm co: solidării și permanentizăm. tuturor formațiilor artistice și cercurilor de creație existente, înființării de formații puternice pe principalele genuri, diversificării modalităților de abordare artistică, a programelor cultural-artistice care trebuie să înfățișeze exemple, chipuri de oameni înaintați, modele de urmat, pe cei care întruchipează virtuțile, frumusețea morală a omului nou".
Rodica SIWONESCU 
Silviu ACHIM

Gîndită și realizată pe o dimensiune fundamentală a poeziei noastre, iubirea de patrie, antologia „Pă- mintule de acasă", apărută la Editura „Eminescu" prin grija unui autentic cunoscător, George Mirea, întregește în chip necesar bogata „emisiune" de carte prilejuită de împlinirea a 65 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România, de la 1 Decembrie 1918. în „Nota asupra ediției", George Mirea fixează cuprinderea poeziei din volum chiar în acest interval, adică de-o virstă cu marele eveniment, care a jalonat nu numai o istorie, ci și un mod de a simți și realiza o literatură sau o artă. Studiul introductiv amplu, pătrunzător și comprehensiv se constituie ca un ghid teoretic minuțios alcătuit, prin care se urmăresc, într-o continuitate de fapt a literaturii noastre, sursele dintotdeauna ale a- cestei poezii, dar și izvoarele proaspete apărute în acest interval, semne sigure ale unei moșteniri vii, permanent roditoare în generațiile succesive de creatori. în virtutea acestei perspective a rezultat o selecție de texte aparținînd unor cunoscuți poeți, dar și a peste o sută de poezii ale unor ( autori contemporani devenite, prin prezența lor aici, pentru prima oară „antologice", deși asupra valorii unora s-ar putea ridica uneori îndreptățite obiecții. Să nu uităm însă că George Mirea a dovedit prin alte două antologii, „Ca un fagure de miere" și „Ca o vatră limba noastră", că știe să vadă și să simtă într-o producție lirică bogată piesele reprezentative, de rezistență,

deși multe din ele nu au avut timpul de a se clasi- ciza.O primă parte a volumului, „Văpaia din vatra inimii", grupează versuri ale poeților care nu mai sint în viață, criteriu, cum ne asigură alcătuitorul, mai mult „de ordin afectiv, din respect față de cei dispăruți fizic, dar vii prin militantismul artei lor". începutul îl face poezia lui Arghezi, al cărui vers din

Teodor Balș sau Nicolae Labiș.O. dimensiune aparte a acestei poezii poate fi descoperită la creatorii de factură rural-bucolică, cum ar fi Ion Pillat, dar și la Alexandru Philippide sau Lucian Blaga, pentru care pastelul este doar o formă transfigurată de meditație asupra raportului dintre om și istorie. O asemenea deschidere au poeziile „Ulciorul" sau „Fîntinile" de

și accentele ei specifice. Poeți ca Geo Dumitrescu sau Vasile Nicolescu reiau și dezvoltă ideea permanenței noastre pe aceste meleaguri. Adrian Păunes- cu, Nicolae Dragoș, Anghel Dumbrăveanu rememorează o istorie eroică ce-și caută deplina realizare. în ansamblu, poeții de toate vîrstele. captează ritmul constructiv al unei societăți doritoare mai mult ca oricînd să-și desăvirșească

tica limbii sub ipostaza sa dublă : .de purtătoare a specificității unui popor și veșmint al poeziei. Numeroasele poezii de această natură, unele pentru prima oară adunate în volum, ne oferă o dimensiune sintetică a preocupărilor poeților de a-i acorda importanța ce o merită. Conștiința apartenenței la un spațiu lingvistic inconfun- dabil se ipostaziază liric intr-un vast registru poli-
MUNCA EROICA

PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI 
sursă majoră a creației militante

•) „Pămîntule de aca
să..." Antologie de versuri 
patriotice, prefață și note 
de George Mirea.

„întoarcere la brazdă" dă chiar titlul antologiei. Fericită alegere, deoarece versurile argheziene sînt nu numai o mărturie a iubirii statornice pentru a- cest pămint, pentru brazda lui, ci stabilesc subteran legătura cu o bogată tradiție a poeziei noastre ilustrată de Eliade Rădulescu, Alecsandri, Bolintineanu, Macedonski, Goga și atiția alții. Asemenea versuri exprimă chiar regăsirea tradiției artistice : „Fusei un pom hoinar în lumea toată / Cu poamele mai rumene cîteodată, / Simțin- du-le din ramuri cum se coc / șimtinerit, dar trist de-atit noroc, / M-ai ridicat cu poamele-n lumină, / Copacul mă durea din rădăcină, / Căci seînteiat de stelele streine, / Pămintule de-acasă, ea rămăsese-n tine". Pe aceeași coordonată se situează și poeziile lui Mihai Codreanu, Eugen Jebeleanu, A.E. Baconsky,

Lucian Blaga ori „Țara" lui Vasile Voiculescu. Dealtfel, această direcție se dezvoltă cu succes la generațiile actuale prin poeziile lui Ștefan Aug. Doinaș, loan Alexandru, Ion Horea sau alții mai tineri, ca un complement firesc la versul avîntat, deschis, militant al lui Zaharia Stan- cu, Mihai Beniuc, Ion Brad etc. Receptată în dinamica poeziei noastre, niciodată unilaterală sau monocordă, o asemenea întîlnire de tonuri diferite luminează și mai profund sensibilizarea de esență a creatorilor la valorile patriei.Partea cea mai cuprinzătoare a antologiei, care preia titlul unei poezii de Nichita Stănescu, „Ridi- că-te“, adună versuri datorate unor autori in viață, deși cel amintit a plecat nu de mult dintre noi. Substanța acesteia se diversifică prin cultivarea predilectă a unei problematici contemporane, cu semnele

o civilizație modernă. Munca devine sursă majoră a discursului liric, prezentă încă de la Blaga și Aron Cotruș, continuată de George Călinescu, Virgil Teodo- rescu, Nina Cassian sau poeții celei mai tinere generații. Poezia muncii se asociază frecvent cu pastelul solar ca o relație firească ce există între frumusețea pămîntului nostru și frumusețea lucrurilor izvodite de miinile oamenilor.„Cuvîntul zidit in limbă" constituie, de asemenea, o parte dintre cele mai cuprinzătoare și, am putea spune, specifică a acestei antologii. Dacă așa cum observa un mare cărturar — și poet în clipele fericite — Sextil Pușcariu : „este adevărat că cel mai sigur criteriu care deosebește un popor de altul este limba lui", iar „legătura intimă între limbă și națiune se simte la tot pasul", este pe deplin firesc să regăsim în lirică problema-

fonic. La Ana Blandiana devine un „dor" : „Să visez in limba mea ; / Singura din limbi pe care / O murmur in somn și-n gînd, / Răscolită declinare / între leagăn și mor- mint", iar la Cezar Baltag prin „graiul de-acasă deschizi poarta eternității", pentru că „Nu cu hrană de rînd, cu licoare de zei / te-a alăptat România / și gura ta numai in vorbele ei / poate rosti veșnicia". „Patria de cuvinte" are, la Petre Ghelmez, sensul atit de cuprinzător al unei realități spirituale unice, de neconfundat. „Minunea de murmure în care intrăm o dată în viață", limba română, evidențiază, in viziunea baladescă a Constanței Buzea, dimensiunea unei „comori al .cărei preț îl știm, il simțim, îl înmulțim cu dragostea noastră firească de a fi". Marin So- rescu sau Gheorghe Tomo- zei sesizează în comunita

tea de limbă o dimensiune a istoriei noastre, ca o haină ce se poartă pe dinăuntru, in timp ce la Nichita Stănescu se confundă cu însăși patria ginditoare, in- trucit numai în cuvînt se luminează sentimentele ■: „A vorbi despre limba în care gîndești, / a gîndi — / a gindi nu se poate face decit numai intr-o limbă — a vorbi despre limba română / este ca o duminecă. II Frumusețea lucrurilor concrete / nu poate fi, / în cazul nostru, decit exprimată in limba română... / Ce patrie minunată este această patrie... Limba română este patria mea".Locul unde poezia atinge sublimul exprimării ră- mine patria ; sub semnul ei tutelar, graiul devine o corolă de lumini venită din- tr-un foc lăuntric ce se potențează deplin numai in proiecția sa cosmică. Prin limbă ființa poporului s-a transmis generațiilor succesive pentru a nu se stinge niciodată. în aceasta aflăm valoarea capitală a limbii române : semnul de neconfundat al existenței și dăinuirii noastre pe aceste locuri in ciuda tuturor vitregiilor timpurilor și poate tocmai de aceea păstrată și îngrijită ca cel mai prețios dar ăl înaintașilor. Numai așa putem înțelege preocuparea seculară a poeziei românești de la Testamentul VăcăreScu-lui, și chiar mai dinainte, de a face din cultivarea și elogierea limbii românești o datorie patriotică de maximă însemnătate. Largă cuprindere a antologiei de față, lucrările reprezentative adunate aici, numărul mare de poeți tineri cuprinși rămîn dovezi peremptorii ale esențializă- rii prin limba poetică ’ a nestinsei iubiri pentru țara ce ne-a dat viață.
Emil VASILESCU

CUNOAȘTEREA ISTORIEI 
— în sprijinul educației 
patriotice aIn urmă cu mai bine de un an de zile, pe lingă catedra de istorie a Institutului de invățămint superior din Suceava s-a creat un laborator de cercetări istorice. Scopul său — înmănuncherea forțelor de cercetare istorică existente în județ (cadre didactice din învățămintul superior și liceal, muzeografi, arhiviști) și coordonarea eforturilor lor în vederea amplificării contribuției acestora la adincirea cunoașterii istoriei zonale și integrarea acesteia în istoria unică și unitară a patriei.Temele de cercetare ale laboratorului și-au propus astfel să a- profundeze aportul locuitorilor meleagurilor sucevene la Înfăptuirea unor mari idealuri ale poporului român, să lumineze prin datele istoriei locale desfășurarea unor evenimente de frontispiciu ale istoriei naționale. Cu deosebire, laboratorul vizează să impulsioneze studiile privind istoria Sucevei, avînd in vedere că în anul 1988 se vor împlini șase secole de Ia. întiia atestare scrisă a orașului. După cum, laboratorul se dorește un factor stimulator, sub multiple aspecte, al muncii pe care o serie de foruri de cercetare din județ o desfășoară pentru realizarea unor lucrări de interes național : Repertoriul arheologic al județului, Dicționarul istoric al localităților județului Suceava.Ceea ce țineau să releve interlocutorii noștri — prof. univ. dr. Vasile G. Ionescu, lector dr. Mihai Iacobes- cu, lector dr. Nicolae Ursulescu și lector Mihai Lazăr — este faptul că prin crearea acestui laborator s-a evitat dispersarea forțelor și orientarea lor spre teme mărunte, reușin- du-se, după cum am văzut, unirea lor sub semnul unei superioare finalități științifice. Dezbaterea sistematică a rezultatelor cercetărilor a contribuit Ia rîndul său Ia creșterea exigenței fiecărui cercetător față de ca-

însemnări despre activita
tea Laboratorului de cer
cetări istorice din Suceava

tineretuluilitatea studiilor elaborate șî, deopotrivă, I3 o mai bună informare reciprocă, la introducerea mai operativă în circuitul științific a rezultatelor cercetărilor efectuate. Interlocutorii noștri sînt de părere că un ciștig real îl reprezintă și faptul că activitatea laboratorului contribuie la stringerea legăturilor învățămintului superior, muzeelor și arhivelor cu invățămîntui liceal, prin aceasta predarea istoriei în școli beneficiind de noi date și concluzii, care-i sporesc audiența in conștiința elevilor, aportul la formarea unor puternice convingeri patriotice. După cum laboratorul promovează mal stăruitor cercetările interdlsciplinare, coroborînd mai sistematic datele istoriei cu cele furnizate de studiile filologice, geografice și sociologice, spre a putea restitui cit mal veridic Imaginea trecutului și a-1 înțelege astfel mai exact, mai limpede.Desigur, interlocutorii noștri sînt conștienți că ceea ce a realizat Laboratorul de cercetări istorice de la Suceava poate fi perfecționat, îmbunătățit, adincit. După cum ei socotesc că el își poate spori contribuția la realizarea mai sistematică a unor acțiuni educative, care — punînd în valoare marile lecții ale trecutului, forța emoțională a faptelor eroice ale istoriei naționale — să contribuie mai eficient la întărirea sentimentului dragostei de țară, a mîndriei pentru apartenența la un popor dîrz și demn, cu o valoroasă și recunoscută contribuție la îmbogățirea patrimoniului material și spiritual al umanității.Vizînd asemenea obiective, țintind să activizeze cercetătorii, muzeografii, cadrele didactice în eforturile de a cunoaște rnai profund istoria zonei, in fond istoria țării, inițiativa suce- veană merită toată atenția. Este motivul pentru care am și consemnat-o in rîndurile de față. (Silviu Aohim, Sava Bejinariu).

t
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Femeii muncitoare - elogiu și prețuire
Participante active la dezvoltarea economico-socială a patriei
(Urmare din pag. I)producției marfă industrială a fost depășit cu 622,8 milioane lei, producția netă industrială a fost realizată în proporție de 102,5 la sută, iar productivitatea muncii in industria republicană, calculată pe baza producției marfă, în proporție de 100,9 la sută. în agricultură, unde ponderea însemnată a forței de . muncă o constituie femeile, în pofida secetei oare s-a făcut din plin simțită și în județul Neamț, am obținut o recoltă care asigură o aprovizionare corespunzătoare a populației ; efectivele de animale, producțiile înregistrate și livrările la fondul de stat sint mai mari în comparație cu 1982. De asemenea, în anul precedent potențialul economic al județului a sporit prin punerea în funcțiune a peste 50 de obiective noi, iar planul la construcțiile de locuințe a fost realizat și depășit, dîndu-se în folosință 2 036 apartamente.'Ziua de 8 Martie găsește femeile din județul Neamț deplin angajate, alături de bărbați, în îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor pe anul 1984. In industrie, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, ele acționează cu toată energia și abnegația pentru realizarea ritmică, Ia toți indicatorii și în condiții de înaltă eficiență, a producției fizice și nete, a producției destinate exportului, pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea productivității muncii, gospodărirea cu grijă a resurselor materiale, redu-

cerea consumurilor de energie, materii prime, combustibil. La sate, femeile sînt angajate în eforturile generale pentru înfăptuirea programelor privind realizarea unor producții agricole sigure și stabile, valorificarea la maximum a fiecărei palme de pămînt, realizarea programelor de autoconducere și auto- aprovizionare teritorială, creșterea producțiilor agricole în gospodăriile populației. Cu dăruire patriotică muncesc și femeile , din cercetarea științifică, din învățămint și cultură, din unitățile nătății populației, rele.Astăzi, femeile activă pretutindeni in județ, ca și în întreaga țară, muncesc cu toată dăruirea, se bucură de aceleași drepturi cu bărbații, acționează împreună cu aceștia pentru înfăptuirea înțelepte! politici a Partidului Comunist Roman.Permanenta preocupare a conducerii partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu pentru promovarea femeilor a determinat creșterea și în județul Neamț a numărului de femei promovate in funcții de conducere la toate nivelurile vieții politice, economice, culturale, obșești. Ele sint prezente în biroul comitetului județean de partid șt în comitetul executiv al consiliului popular județean. în prezent, ponderea femeilor în comitetul județean de partid este de 36,2 la sută, iar în organizația județeană de partid de 35,80 la sută.

de ocrotire a să- din toate sectoa-
sînt o prezentă

Peste 4 000 de femei sînt membre ale comitetelor și birourilor organizațiilor de bază și peste 600 sînt secretare de comitete și organizații de bază. Ca activiști de partid muncesc 57 de femei, reprezentînd 23,4 la sută din activiștii comitetelor județean, municipale, orășenești și comunale de partid. De asemenea, 35 la sută din activiștii-in- structori ai comitetului județean de partid o reprezintă femeile. Rezultate bune s-au obținut și pe linia promovării femeilor în organizațiile de masă, acestea reprezentînd 34 la sută din aparatul organizației județene a U.T.C. și al consiliului județean al sindicatelor. Numeroase femei fac parte din consiliile oamenilor muncii și din consiliile de conducere ale C.A.P., lucrează ca directori de întreprinderi, președinți de C.A.P., șefi de ferme, brigăzi și echipe în cooperativele a- gricole de producție. Femeile reprezintă 40,29 la sută din deputății consiliilor populare, în funcțiile de președinți și vicepreședinți ai consiliilor populare lucrează ill femei, ele reprezentînd 41 la sută din membrii birourilor executive ale consiliilor populare municipale, o- rășenești și comunale. Toate acestea constituie dovezi elocvente ale amplului proces de continuă adîn- cire a democrației muncitorești revoluționare în toate sferele activității economico-sociale, ale aplicării și în județul Neamț a Programului stabilit în iunie 1983 de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., privind selecționarea, pregătirea și

promovarea femeilor în funcții de conducere.Cu prilejul zilei de 8 Martie, femeile din județul Neamț își manifestă deplina adeziune față de politica exterrță a partidului și statului, al oărei promotor este marele fiu al poporului român — cel pe care poporul l-a învestit acum un deceniu cu înalta funcție de întîiul președinte al României — tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit patriot, proeminentă personalitate a epocii contemporane, erou al luptei pentru oprirea amplasării de noi rachete în Europa și lichidarea celor existente, pentru înfăptuirea securității și asigurarea unei păci trainice în întreaga lume. Ne exprimăm, de asemenea, profunda admirație față de bogata activitate internațională a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, strălucit exprimată și in acțiunile de amplă rezonanță des- fășurate în calitate de președinte al Comitetului Națicfnal Român „Oamenii de știință și pacea",Femeile din județul Neamț, alături de toți cei ce trăiesc pe aceste străvechi meleaguri românești, iși reafirmă hotărîrea de a urma neabătut strălucitul exemplu de muncă și luptă al tovarășului Nicolae Ceaușescu, al tovarășei Elena Ceaușescu și se angajează în mod solemn să facă totul pentru a intîmpina cu succese de prestigiu cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, marți, în vizită protocolară de prezentare pe Mohamed Taoufik Kabbaj, ambasadorul Regatului Maroc la București.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Cronica zilei

Acțiuni și luări de poziție i
pentru încetarea cursei înarmărilor,} 

pentru dezarmare și pace l
Obiectiv primordial — oprirea amplasării de noi rachete ț

Io întreprinderea „Tricodava” din Capitală •Foto : E. Dîchiseanu
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Patru dintre tinerele muncitoare fruntașe deîn întreprinderi, in cartiere, la sate activează zeci de mii de comitete și comisii de femei, care, avind un rol tot mai activ in viața colectivelor din care fac parte, își aduc cu prisosință contribuția lor valoroasă la îndeplinirea sarcinilor de producție, la buna gospodărire a locurilor de muncă, Ia aplicarea principiilor autoconducerii și auto- aprovizionării teritoriale, la gospodărirea și înfrumusețarea satelor, cartierelor. Gama largă de preocupări ale acestor comisji reflectă preocupări distincte în sistemul democrației socialiste, reliefează rolul și prețuirea de care se bucură femeile in societatea noastră socialistă.

Delegația parlamentară a Marelui Ducat al Luxemburgului a avut, marți, o întilnire cu reprezentanți ai presei centrale, Agenției române de presă — Agerpres și radioteleviziunii. în acest cadru, președintele Camerei Deputaților, Leon Bollendorff, a făcut o declarație. Subliniind că relațiile bilaterale sint bune, oaspetele a arătat că a putut constata cu satisfacție că atît în România, cît și in Luxemburg există dorința de a le intensifica și mai mult în viitor. Evocînd principalele momente care au contribuit la aprofundarea raporturilor româno-luxemburgheze, el a evidențiat rolul de frunte al în- tîlnirilor prilejuite de vizita președintelui , Nicolae Ceaușescu la Luxemburg, în anul 1972, și a Marelui Duce Jean de Luxemburg la București, în 1976.Referindu-se Ia actualul dialog ro- mâno-luxemburghez, el a spus : „Vizita delegației parlamentare luxemburgheze în România se apropie de sfîrșit Momentul de vîrf al vizitei l-a constituit primirea la președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Domnul președinte ne-a împărtășit ideile sale cu privire la dezarmare în Europa și în lume, preocupările privind oprirea cursului periculos al înarmărilor. exprimîndu-și convingerea că parlamentele și parlamentarii au de îndeplinit un mare rol in această,direcție. A fost manifestată, de asemenea, dorința ca cele două foruri legislative ale noastre, precum și celelalte parlamente din Europa să acționeze și mai mult, prin eforturi conjugate, pentru a influenta guvernele în lupta pentru înfăptuirea păcii șî dezarmării", în continuare, oaspetele a arătat că membrii delegației au fost puternic impresionați de tot ceea ce au văzut în România, de marile progrese înregistrate de țara noastră în dezvoltarea economică, în ridicarea nivelului de viață. Leon Bollendorff a subliniat, totodată, că la întoarcerea în. patria sa va înfățișa guvernului, parlamentului, realizările poporului român, aspirațiile acestuia de pace, înțelegere și cooperare în lume.
★Delegația Consiliului Executiv al Adunării Republicii Socialiste Bosnia și Herțegovina, condusă de Seid Maglailia, președintele consiliului, a avut marți- o întrevedere cu tovarășul Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice.în aceeași zi, oaspeți! au vizitat Combinatul metalurgic din Tîrgoviște și obiective culturale din județul Dîmbovița.Cu ocazia vizitei în țara noastră a delegației Consiliului Executiv al Adunării Republicii Socialiste Bosnia și Herțegovina, ambasadorul R.S.F. Țugoslavia la' București, Milos Me- lovski, a oferit, marți, un cocteil.(Agerpres)

LONDRA 6 (Agerpres). — Cam
pania Națională pentru Dezarmare 
— cea mai amplă organizație din 
Marea Britanie care luptă împotri
va războiului și a înarmărilor — a 
anunțat luni la Londra că membrii 
săi pregătesc o serie de importante 
acțiuni de protest pentru această 
primăvară. Președinta acestei miș-

i cări, Joan Ruddock, a precizat că 
I obiectivul primordial al protestelor 
| va fi denunțarea prezentei bazelor 
j în sprijin»! creării de zone 
’ BONN 6 (Agerpres). — Revista 

„Stern", care apare la Hamburg, a 
publicat, recent, un interviu luat 
unor ofițeri superiori ai armatei 
vest-germane care au protestat 
împotriva amplasării de rachete nu
cleare in R.F.G., cerînd transfor
marea Europei centrale într-o zonă 
denuclearizată. „Sint gata să-mi 
apăr țara, dar nu să dau motive ca 
ea să fie distrusă. Sprijin ideea 
creării unei zone denuclearizdte în 
Europa centrală și multi militari 
vest-germani gîndesc la fel", a de-

\

\

L. ...... .
I clarat unul dintre cei intervievați. 
I COPENHAGA 6 (Agerpres). — 
1 Guvernul danez trebuie să acțione- 
ț ze pentru încetarea imediată a am- 
4 plasării de rachete' nucleare In 
> Europa occidentală, retragerea celor 
» deja amplasate și reluarea tratati- 
/ velor sovieto-americane de la Ge- 
J neva, se menționează in rezoluția 
^adoptată de Congresul anual al

militare nord-americane pe terito- ț 
riul britanic și oprirea amplasării i 
de noi rachete. In total, vor fi or- I 
ganlzate peste 40 de mari de- i 
monstratiî, mitinguri și marșuri de / 
protest in împrejurimile' bazelor i 
militare, și in primul rînd în apro- ț 
pierea celei de la Greenham Com- 4 
mon, unde a început instalarea ra- / 
chetelor nucleare americane cu ) 
rază medie de acțiune.
denuclearizate în Ewropa i 

uneia dintre cele mai mari organi- 
zații pentru pace din Danemarca, ț 
Comitetul de colaborare pentru 1 
pace și securitate. In rezoluție se ț 
propune crearea unei comisii par- 4 
lamentare pentru problemele secu- ' 
rității, din care să facă parte re- ț 
prezentanți ai guvernului, ai dife- < 
ritelor partide politice, ai organi- J 
zațiilor obștești. 4

COPENHAGA 6 (Agerpres). — I 
Președintele parlamentului local al ? 
Groenlandei, Jonathan Motzfeldt, a ț 
exprimat sprijinul pentru ideea sta- < 
bilirii unei zone denuclearizate in J 
nordul Europei care să includă și 4 
Groenlanda, informează ziarul „Jut- / 
land Posten", citat de agenția Tan- ț 
iug. Pe de altă parte însă, el ț 
o reafirmat apartenența Groenlan- t 
dei la Alianța Atlantică, in călită- > 
tea ei de componentă a Regatului ț 
Danemarcei.

„P4CE4 Ș/
SÎNT INSEPARABILE"

Lucrările reuniunii Comitetului de acțiune al S.E.L.A.CIUDAD DE MEXICO 6 (Agerpres). — Deschizînd lucrările primei reuniuni a Comitetului de acțiune al Sistemului Economic Latino-Ameri- can (S.E.L.A.) pentru dezvoltarea e- conomică și socială a Americii Centrale, ministrul mexican al relațiilor externe, Bernardo Sepulveda Amor, s-a pronunțat pentru intensificarea eforturilor atît ale țărilor în cauză, cît și ale altor state interesate în depășirea dificultăților social-economi- ce cu oare sînt confruntate țările centro-americane și caraibiene — transmit agențiile Prensa Latina, I.P.S. și E.F.E. Subliniind că ajutorul și cooperarea cu țările din America Centrală nu trebuie să fie discriminatorii sau condiționate politic, și trebuie să fie ferm respectate principiile suveranității și independenței naționale, egalității juridice a statelor, neamestecului în treburile interne șî autodeterminării popoare-

în cartierele sectorului 3 al Capitalei funcționează 82 de comisii de femei, care desfășoară o fructuoasă activitate obștească, cuprin- zînd o arie largă de preocupări — de Ia ampla participare. la munca patriotică de îngrijire, înfrumusețare și dezvoltare a orașului pină Ia o intensă activitate politico- educativă de formare a conștiinței noi, și de la antrenarea femeilor la rezolvarea directă a unor aspecte de ordin social la întărirea respectului față de familie.Președinta comitetului de femei din sector, tovarășa Olga Paduraru, ne-a vorbit cu multă căldură, simplu și direct despre activitatea comisiilor de femei din această parte a Capitalei. Am desprins cîteva direcții principale ale muncii obștești desfășurate de comisiile de femei, pe plan edilitar, pen- - tru . buna întreținere și înfrumusețare a cartierelor ; pe plan economic, pentru colectarea materialelor refolosibile ; pe plan moral, pentru educarea femeilor tinere, îngrijirea bătrînilor și copiilor, respectarea normelor de conviețuire socială în cartier.O cifră : 300 000 ore muncă patriotică au depus într-un singur an femeile de aici pentru înfrumusețarea și burta gospodărire a zonelor Balta Albă și Titan, Bariera Vergulul și Lipscani, a întregului sector. Iată o considerabilă forță, care, alături de alte organizații de masă și obștești, de alte organisme din sistemul democrației socialiste, de munlcioâlitate, aduce o substanțială contribuție la crearea unui mediu ambiant tot mai plăcut pentru toți cetățenii cartierului.Președinta comisiei de femei dîn circumscripția electorală nr. 11, to.- varășa Veronica Moise, ne relatează în acest sens :— Avem, în tot sectorul, 104 străzi în „păstrare socialistă". Adică, noi, femeile, răspundem de gospodărirea lor. Asta va însemna acum, primăvara, o mină de ajutor Ia spoitul fațadelor, la întreținerea zonelor verzi, la văruitul gardurilor și pomilor, la asigurarea curățeniei trotuarelor. Tot în ceea ce privește gospodărirea cartierului trebuie să vă spun că, in zona

noastră de activitate, am reușit să depistăm aproape 3 500 mp de teren pe care le culflvăm cu legume și, tot acolo, producem răsaduri, de flori cu care înfrumusețăm cart ie-" rul. Explicind amănunțit Programul unic de creștere a producției agricole, echipe de femei merg din

bilanț, dar vă pot spune că în 1983 și în perioada care a trecut din acest an am ' colectat : 104 tone de de hîrtie, 100 000 dematerialelor refolosibile va sta și în continuare în centrul atenției noastre. în ședințele noastre, organizate sub conducerea organizațiilor P.C.R. din cartier, insistăm ca femeile să-și mobilizeze din plin spiritul gospodăresc și să adune din gospodărie toate materialele care pot fi refolosite. în acest scop, există locuri de colectare și zile cind vin autocamioanele să le ridice".

colectat : fier vechi, 10 tone 500 000 de sticle și borcane. Colectarea

Contribuție apreciată 
în viața cartierului/ 

Ea buna lui gospodărire 
însemnări despre activitatea comisiilor 
de femei din sectorul 3 al Capitalei 

 i

care
casă în casă, conving gospodarii să-și cultive cu legume curtea și grădina, să crească după posibilitățile fiecăruia păsări, iepuri, contribuind la au toaprovizionare.O altă problemă majorăpreocupă comisiile de femei este colectarea din gospodăriile populației a materialelor refolosibile. După cum se știe, în zilele de 7—8 februarie a avut loc la C.C. al P.C.R. consfătuirea de lucru consacrată analizării activității din industrie și investiții. Cu acest prilej, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a insistat din nou asupra folosirii cu maximă eficiență a materialelor recuperabile și refolosibile. In legătură cu acest aspect, interlocutoarea ne spune : „Am înțeles și noi, comisiile de femei, că putem sprijini economia în bătălia pentru resurse. Am intensificat activitatea de colectare a fierului vechi, a maculaturii, resturilor textile. Timpul scurs de la această consfătuire e prea scurt ca să facem un

Pe tovarășa Cornelia Zeciu, vicepreședintă a comitetului, de femei pe sector, am găsit-o la Policlinica „Titan", unde își desfășoară activitatea ca medic. Ne-a informat despre o altă latură a activității femeilor : rezolvarea unor probleme de ordin cultural-educativ și etic, sprijinirea unor acțiuni de întrajutorare socială.— De pildă, ne spunea Interlocutoarea, ne ocupăm în sector de organizarea conferințelor, a meselor rotunde, a convorbirilor cu specialiști. Numeroase conferințe au avut Ioc pe teme ca „Igiena elementară a tinerelor fete", „Rolul femeii în creșterea și educația copilului". Facem periodic vizite la căminela de nefamiliști din sector și explicăm, cu răbdare, tinerelor fete problemele legate de politica demografică, rolul femeii într-o familie întemeiată, necesitatea ca fiecare tînără să se căsătorească, să dea naștere Ia cit mai mulți copii, ducînd mai departe tradiția familiilor mari, puternice, care au constituit unul din principalele

izvoare ale vitalității poporului român.Un alt capitol din aotivitatea comisiilor de femei din sector este legat de respectarea legalității și a ordinii publice, de crearea unui climat sănătos in viata civică, de încurajarea opiniei publice sănătoase, intransigente față de gesturile sau ' comportările incorecte, necivilizate. Comisiile de femei au un rol important in respectarea normelor de bună conviețuire socială pe străzi, și in blocurile, de locuințe, pentru combaterea, cu ajutorul asociațiilor de locatari, a actelor de huliganism, a nepăsării față de bunul public. Tovarășa Zeciu ne-a vorbit pe larg despre atenția acordată cunoașterii și a- profundării hotaririlor de partid și a legilor țării, scop' in care sînt organizate adunări pe cartiere, la care sînt invitați activiști de partid, juriști, medici, alți specialiști.In activitatea comisiilor de femei au intrat în obișnuință și alte acțiuni. Ca, de pildă, controlul la grădinițele de copii din sector. Activistele comisiei verifică starea încăperilor, calitatea meniurilor, igiena copiilor, asistă la programele de educație și, ori de cite ori e cazul, intervin cu observații, sfaturi, îndrumări.O altă preocupare a comisiilor de femei este aceea de a cultiva in rîndurile tuturor femeilor — vecine de stradă, prietene, cunoscute — spiritul de întrajutorare, cerință atît de ’ colectivitate, tn femei vizitează din sector, care fără susținători ajută in rezolvarea a diferite trebuințe sau cerințe, inclusiv organizarea pentru ei a diverse spectacole cu prilejul unor sărbători.Fără îndoială, e greu de înfățișat succint întreaga activitate depusă de comisiile de femei dintr-un sector al Capitalei, de ilustrat gradul lor de implicare în toate domeniile vieții economice, politice și sociale. Rămin insă de reținut abnegația și pasiunea, devotamentul cu care muncesc, expresia recunoștinței profunde față de politica partidului și statului nostru, care asigură participarea multilaterală și in proporții de masă a femeilor Ia întreaga viață economică și socială, față de condițiile care le sînt create spre a se putea afirma pe toate planurile — profesional, politic, social — spre a-șl pune pe deplin in valoare talentul și capacitatea lor creatoare.

importantă intr-o apest scop, multe căminul de bătrîni găzduiește oameni legali, pe care ii

Gh. GRAURE
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15,00 Telex
15.05 Consultații în sprijinul tnvățămln- 

tulul politico-ideologic
Laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea României"
Emisiune tn limba maghiară
Din mar.ea carte a patriei. <0 
trepte ale evului contemporan
Fotbal : Dinamo Minsk — Dinamo 
București

20,00 Telejurnal (parțial color) .
20,45 Ginduri și flori — Omagiu
21,00 Cîntecul. și poezia care ne-au în

soțit Istoria
21,15 Film artistic : „Cine iubește și 

lasă" (color). Premieră TV.
22,25 Telejurnal (parțial oolor)

Timpul probabil pentru intervalul 
cuprins Intre 7 mattie, ora 20 — 10 
martie, ora 20. în țară t Vremea va fi 
răcoroasă șl în general instabilă, cu 
cerul mal mult noros. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, lapovl- 
ță și ninsoare, ce vor avea șl caracter 
de aversă. Vintul va sufla moderat, 
cu intensificări temporare. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
minus 7 și plus 3 grade, izolat. mal 
coborite tn nordul șl centrul țării, Iar 
cele maxime intre minus 1 șl plus 9 
grade. Local, ceață. In București : 
Vremea va fl răcoroasă șl tn genera! 
Instabilă. Cerul va fl mai mult noros. 
Vor cădea precipitații sub formă 
ploaie, lapoviță și ninsoare, ce 
avea caracter de aversă. Vintul 
sufla moderat, cu intensificări
scurtă durată. (Corneiiu Pop, meteoro
log de serviciu).

lor, ministrul mexican de externe a spus : „Nu dorim să impunem nimănui criterii și condiții politice, Comitetul de acțiune al S.E.L.A. urmărind să sprijine prin mijloacele specifice ce-i stau la dispoziție eforturile proprii de dezvoltare ale statelor din regiune". „America Centrală — a continuat el — are dreptul deplin de a-și stabili, de sine stătător, propriile sale sisteme de dezvoltare, dreptul., de a-și crea și consolida un climat ‘ cu adevărat de pace, securitate șl , cooperare echitabilă și justă". „Pacea și dezvoltarea sint inseparabile șl necondiționate" — a arătat vorbitorul, respingind politica de forță și de amenințare cu forța în relațiile in- 1 ternaționale și evidențiind că singura soluție pentru rezolvarea controverselor este calea negocierilor politice, a dialogului între toate statele interesate. |
______________________________ ___ I

ȘTIRI SPORTIVE@ tn „Cupa campionilor europeni", echipa Dinamo București va întilni formația sovietică Dinamo Minsk. Partida se va disputa la Tbilisi, cu începere de la ora 17,00, și va fi transmisă în întregime de posturile noastre de radio.

de 
vor
va 
de

© Pe stadionul „Central" din Craiova se va desfășura miercuri meciul amical de fotbal dintre selecționatele României și Greciei.Partida va începe la ora 14,30 și va fi transmisă în întregime la radio.© La Tîrgoviște s'-a disputat marți meciul amical de fotbal dintre selecționatele de tineret ale României și Greciei.Partida s-a Încheiat la egalitate : 2—2 (2—0). (Agerpres)
Folosirea capacităților de producție

(Urmare din pag. I)o mare importanță sarcina stabilită de Comitetul Politic Executiv de a se proceda neintîrziat la redistribuirea sau transferarea mașinilor și utilajelor nefolosite din unele întreprinderi, pentru a fi reintroduse în circuitul productiv al altor unități.în aceeași ordine de idei se înscrie 
necesitatea atingerii intr-un 
timp cît mai scurt a parame
trilor proiectați la absolut 
toate capacitățile noi puse 
în funcțiune. în acest senȘ- cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., sînt necesare măsuri pentru buna funcționare a capacităților de producție, pentru realizarea parametrilor proiectați.Această indicație a secretarului general al partidului are o valoare practică deosebită atît pentru întreaga activitate de organizare și realizare a producției, cît și pentru orientarea investițiilor. Potrivit cerințelor economiei noastre socialiste, este necesar ca alocarea unor noi fonduri de investiții să se facă numai în acele unități și atunci cind capacitățile de producție puse în funcțiune au atins și lucrează la parametrii proiectați. Trebuie combătută cu fermitate tendința unor specialiști și cadre de conducere de a solicita noi fonduri și mijloace tehnice pentru a suplini minusurile de producție determinate de folosirea incompletă, sub prevederi a capacităților de producție. Iar direcțiile de acțiune pentru utilizarea eficientă, cu randament superior a potențialului productiv din fiecare întreprindere sint, in general, bine

cunoscute și se referă la buna organizare a activității, aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale, respectarea contractelor de cooperare și asigurarea la timp a semifabricatelor, ridicarea nivelului de pregătire profesională a tuturor oamenilor muncii, extinderea policalificării, întărirea ordinii și discipilnei, încăroarea judicioasă a mașinilor și utilajelor po schimburi, astfel incit să se reducă și consumul do energie.Am lăsat la sfîrșit, dar evident că se înscrie printre priorități nece
sitatea organizării corespun
zătoare a lucrărilor de între
ținere și reparații; Așa cum a dovedit practica, buna folosire a capacităților de producție este de neconceput fără exploatarea rațională a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, fără respectarea cu strictețe, de către fiecare muncitor, a instrucțiunilor tehnice referitoare la regimul lor de funcționare. Dealtfel, în toate unitățile, la stabilirea planului do producție se iau in calcul cu exactitate timpii necesari pentru efectuarea lucrărilor zilnice de întreținere, a reviziilor și reparațiilor la fiecare utilaj in parte. Cu toate acestea, nu de puține ori se întîmplă ca, . în unele unități, să se amine aceste lucrări sau să se execute superficial, de slabă calitate. Cum se explică a- ceste abateri de la disciplina tehnică a producției ? Răspunsul la această întrebare se referă, înainte de toate, la optica greșită a unor conducere din întreprinderi, chiar în condițiile asigurării baze materiale, a pieselor de necesare pentru efectuarea

în in de in

cadre de Uneori, întregii schimb repara-

țiilor, acestea totuși se amină scoptil recuperării unor rămîneri urmă în îndeplinirea planului producție. S-a dovedit însă că, aproape toate aceste cazuri, ceeace se cîștigă prin creșterea temporară a producției se pierde apoi — 1 și chiar îndoit sau întreit — prin oprirea accidentală a utilajelor. Și aceasta deoarece, „forțînd" mașinile, suprasolicitîndu-le, incărcîndu-le peste regimul lor normal de lucru, pu numai că randamentul acestora scade, dar cel mai adesea se întim- plă să se șl defecteze. Iată de ce, așa cum s-a subliniat in recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, este necesar 6ă se acționeze cu toată e- nergia pentru realizarea Ia timp a reparațiilor curente și capitale, pentru respectarea graficelor de revizie și întreținere, de exploatare cu maximum de randament a mașinilor, utilajelor și instalațiilor.Ținind seama de potențialul productiv al economiei noastre naționale, de mijloacele tehnice din dotarea unităților, rezultă cu claritate că, prin folosirea rațională, eficientă a fiecărui utilaj și a fiecărei instalații, prevederile de plan pe acest an pot fi îndeplinite exemplar. în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, oamenii muncii din ■ fiecare întreprindere, sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, au datoria să acționeze cu fermitate și hotărire pentru utilizarea cu randament superior a capacităților de producție, a patrimoniului tehnic și material ce le-a fost încredințat de societate spre administrare, în interesul creșterii avuției naționale, al ridicării nivelului de trai al întregului popor.
Ion TEODOR

JqȘÎ în organizarea Consiliului Culturii și Educației Socialiste și a Institutului de cercetări etnologice și dialectologice, cu sprijinul organelor județene de cultură și educație socialistă, la Iași a avut loc o consfătuire metodologică pe teme de muzică corală, de cameră și ușoară. La acest schimb de experiență și instruire, in vederea obținerii unor rezultate și mai bune în noua ediție a Festivalului național „Cintarea României", au participat specialiști din București și Iași, instructori și dirijori de formații muzicale din Bacău, Botoșani, Brăila, Galați, Neamț, Su

ceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Iași. (Manole Corcaci).Brașov cadruI Festivalului național „Cîntarea României", in orașul Săcele a debutat Decada educației juridice, acțiune cu caracter instructiv, care își propune să educe oamenii muncii în spiritul cunoașterii și respectării legilor tării, al întăririi legislației socialiste. Programul manifestărilor cuprinde simpozioane, dezbateri, mese rotunde, consfătuiri etc. Manifestările țin seama de realitățile specifice orașului și se adresează fiecărei categorii sodo-profesionale- Ele vor fi însoțite de un important

material documentar, în special filme. (Nicolae Mocanu).
Mures. In sălile filialei Mu- reș a U.A.P. de Ia Palatul culturii din Tîrgu Mureș a avut loc vernisarea expoziției itinerante a pictorului Viorel Mărginean. Pe marginea lucrărilor expuse, cei prezenți au vizionat, in final, filmul de artă „Zborul", comentat de regretatul poet Nichita Stănescu. (Gheorghe Giurgiu).
Sotu Mare. în organi®»*® Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană și a Comitetului județean de cultură

Biled (Timiș), care a prezentat o suită de cintece populare germane din Banat. (Octav Grumeza).
rei s-a desfășurat tradiționala paradă a portului popular șvăbesc, în cadrul căreia au fost acordate premii celor mai frumoase și autentice costume populare. Desfășurată sub semnul frăției și unității oamenilor muncii din județ, manifestarea a fost întregită cu un frumos spectacol susținut de artiști amatori sătmăreni — români, maghiari, germani — precum și de formația instrumentală din comuna

Ialomița. întreprinderea Județeană cinematografică in colaborare cu biblioteca orășenească din Urziceni au organizat o interesantă manifestare cultural-educativă subgenericul „Ora de literatură in imagini". Cu acest prilej, în sala cinematografului „Pacea" din orașul Urziceni s-a făcut o prezentare a operelor literare reprezentative ale scriitorului Mihail Sadoveanu, însoțită de imagini cinematografice, în final, spectatorii au putut viziona filmul „Neamul Șoimăreștilor".

Totodată, a fost vernisată expoziția de carte „Mihail Sadoveanu în literatura românească și în conștiința cititorului". (Mihai Vișoiu).
Brăila. La biblioteca județeană „Panait Istrati" din Brăila s-a deschis o expoziție de cărți și publicații dedicată Zilei internaționale a femeii. Genericul expoziției: „Deplin angajate în efortul unanim al națiunii . (Corneiiu Ifrim).
Covasna. cIubul Schelal de foraj din Ghelința, membrii cenaclului literar „Orizontul" al Casei de cultură a sindicatelor din Sfintu Gheorghe au prezentat un

spectacol de poezie muncitorilor petroliști, sub genericul ,JVoci de primăvară". (Paljânos Măria).
Dîmbovița. Timp de două rile, la Tîrgoviște a avut loc consfătuirea coregrafilor din Muntenia, Oltenia și Dobrogea, organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Institutul de cercetări etnologice și dialectologice din București. Consfătuirea, care ■ a fost însoțită de o expoziție de costume populare și de spectacole demonstrative, a analizat activitatea formațiilor coregrafice în cadrul ediției a cincea a Festivalului național „Cîntarea României". (Gheorghe Manea).



MEIAREA SI REDUCEREA CHELTUIELILOR HÎARE
- Krâlă înniiamentală pentru oprra cursei înarmărilor, 

pentru dezvoltarea social-nomică a popoarelor 
înghețarea cheltuielilor militare și trecerea la reducerea lor 

constituie o necesitate atît pentru diminuarea cursei înarmărilor și 
a pregătirilor de război, cit și pentru crearea condițiilor necesare 
depășirii crizei economice mondiale, relansării activității economi- 
co-sociale”.

NICOLAE CEAUȘESCUîerl a fost dată publicității „Propunerea statelor participante Ia Tratatul de la Varșovia către statele membre ale N.A.T.O. pentru negocieri privind înghețarea și reducerea cheltuielilor militare", document prezentat de către Ministerul Afacerilor Externe al României, în numele statelor participante la Tratatul de la Varșovia, reprezentanților diplomatici ai statelor membre ale N.A.T.O. Trebuie subliniată, de la început, însemnătatea deosebită a acestui document cu atît mai mult în împrejurările actuale, clnd situația internațională este caracterizată printr-o gravă încordare, mai ales ca urmare a trecerii la amplasarea în Europa a noilor rachete nucleare, ceea ce sporește riscul declanșării unui conflict militar cu consecințe incalculabile. Se poate, astfel, aprecia că acest document pune în evidență spiritul de răspundere manifestat de țările socialiste față de soarta păcii, se înscrie ca o acțiune constructivă, realistă, de natură a contribui la oprirea escaladei continue a cursei înarmărilor, la preîntîmpinarea primejdiei unui război, la statornicirea unei atmosfere de securitate, încredere și destindere pe continentul nostru șl în întreaga lume.Așa cum este cunoscut, militînd neobosit pentru asigurarea condițiilor necesare edificării noii societăți pe pămîntul patriei și, în același timp, pentru salvgardarea intereselor de pace și progres ale tuturor popoarelor, România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu au înscris oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării ca unul din obiectivele programatice fundamentale ale întregii activități pe plan internațional a partidului și statului, in- cluzînd, Ia loc de frunte în acest amplu și cuprinzător program de acțiuni, înghețarea și reducerea bugetelor militare.Atenția acordată acestei probleme de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, de România socialistă pornește din convingerea că înghețarea și reducerea bugetelor militare ar constitui un prim pas realist și accesibil, una din verigile centrale în declanșarea procesului dezarmării.Tocmai In acest spirit, România socialistă a • depus o activitate perseverentă pe plan mondial, în forurile internaționale, la O.N.U., la Conferința pentru dezarmare de la Geneva, in diferite alte organisme, în vederea adoptării unor măsuri de reducere și înghețare a bugetelor militare. Din inițiativa țării noastre, la sesiunea O.N.U. din ultimii ani — inclusiv la cele două sesiuni speciale consacrate dezarmării — au fost votate documente care recunosc importanța si necesitatea trecerii la reducerea cheltuielilor militare. Chiar la ultima sesiune a O.N.U. a fost adoptată, prin consens, « rezoluție inițiată de România, care cheamă toate statele, în principal statele cele mai puternic înarmate, să colaboreze în mod constructiv pentru a se ajunge la acorduri internaționale de înghețare, reducere sau limitare a cheltuielilor militare. De asemenea, în ansamblul propunerilor formulate de România la 

actuala Conferință de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa, un loc important îl ocupă propunerea de înghețare a cheltuielilor militare ale statelor participante la conferință la nivelul anului 1984, pină la încheierea unui acord de reducere a acestora. în același timp, unind poziția de principiu cu acțiunea practică, țara noastră a decis, după cum se știe, să mențină pină în 1985 cheltuielile sale militare la nivelul anului 1982, măsură ce s-a adăugat reducerii cheltuielilor militare aplicate în anii precedentsînsemnătatea unor măsuri de înghețare și reducere a cheltuielilor militare este relevată pregnant și iși găsește o nouă expresie în propunerile adresate acum de către statele participante Ia Tratatul de la Varșovia statelor membre ale N.A.T.O. Sint, astfel, relevate și concretizate declarațiile de anul trecut, de la Praga și de Ia Moscova, ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care au avansat propuneri privind începerea de negocieri între statele membre ale ceîor două alianțe militare în vederea înghețării cheltuielilor militare și trecerii la reducerea lor ulterioară.Practic, țările socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia aU formulat acum propuneri concrete, capabile în mod efectiv să permită realizarea unor acorduri reciproc acceptabile. în acest sens se înscriu măsurile preconizate, vi- zînd, în principal, realizarea, pe baza exemplului reciproc, a unei singure reduceri limitate, simbolice, a bugetelor militare ale statelor membre ale celor două alianțe, care să fie urmată de înghețarea acestor bugete pe o perioadă de circa trei ani ; reducerea, o singură dată, ca un prim pas, a bugetelor militare ale statelor posesoare de arme nucleare membre ale celor două alianțe cu o sumă totală convenită ; reducerea bugetelor militare, ale statelor din cele două a- lianțe in legătură cu înfăptuirea de măsuri concrete de dezarmare, care ar putea fi elaborate în cursul diferitelor negocieri de dezarmare ; stabilirea de comun acord a unor plafoane maxime ale bugetelor militare, suh nivelurile existente.Fără îndoială, materializarea acestor propuneri ar avea efecte din cele mai pozitive pe multiple planuri. însemnătatea reducerii cheltuielilor militare, ca prim pas în vederea inițierii procesului dezarmării, decurge din uriașele primejdii pe care cursa înar- mărilor le reprezintă pentru .Înseși destinele civilizației. în inițierea unui autentic proces de dezarmare trebuie, firește, să se meargă de la măsurile simple spre cele mai complexe ; or, înghețarea și reducerea bugetelor militare ar reprezenta ' măsura cea mai simplă, directă și eficace pe calea spre dezarmare, ar însemna, cum s-ar spune, să se înceapă cu începutul, măsurile propuse de țările socialiste reprezen- tind un minimum acceptabil tuturor statelor.în al doilea rînd, adoptarea măsurilor propuse ar reprezenta un pas spre întărirea increderii intre state, 

ar contribui la reducerea tensiunii internaționale, deschizînd calea șl altor măsuri in direcția destinderii și securității pe continentul nostru și în Întreaga lume. în actualele condiții, de restringere și înăsprire a dialogului internațional, acceptarea propunerii avansate ar constitui o contribuție certă la înseninarea atmosferei politice generale, la reluarea și dezvoltarea dialogului Est- Vest, ar putea deschide drum spre alte negocieri în probleme din cele mai acute.în același timp, înghețarea și reducerea cheltuielilor militare ar avea urmări din cele mai favorabile pe planul dezvoltării economico-sociale a tuturor statelor. Este știut că, în prezent, sumele enorme cheltuite pentru înarmări — circa 800 miliarde dolari anual — aruncă poveri uriașe pe umerii tuturor popoarelor lumii, pro- vocînd grave distorsiuni în dezvoltarea economico-socială a tuturor statelor și constituind unul din factorii principali ai menținerii crizei economice mondiale. Or, așa cum se arată în documentul dat publicității, prin reducerea cheltuielilor militare, in primul rînd de către statele posesoare de arme nucleare și alte state puternic înarmate, s-ar elibera mijloace importante, care ar urma să fie folosite pentru nevoile statelor respective, practic ale tuturor țărilor, inclusiv ale țărilor în curs de dezvoltare — ceea ce ar constitui, totodată, o contribuție de seamă la soluționarea problemelor presante ale economiei mondiale în ansamblu.Sint tot atîtea temeiuri care vin să sublinieze însemnătatea măsurilor propuse în documentul prezentat de România in numele țărilor Tratatului de la Varșovia. Declarîndu-se gata să discute și alte propuneri, statele membre ale Tratatului de la Varșovia consideră că negocierile asupra măsurilor de înghețare și reducere a cheltuielilor militare, cu participarea nemijlocită a tuturor statelor membre ale celor două alianțe, trebuie să înceapă cit mai curind posibil, pro- punînd ca, în acest scop, să aibă loc consultări prealabile pentru a se stabili de comun acord scopul, data și locul tratativelor, precum și nivelul participării.Astăzi mai mult ca oricînd este necesar ca factorii de decizie ai statelor și guvernelor să manifeste spirit de răspundere, voința politică pentru a se opri cit mai grabnic cursul periculos al evenimentelor, pentru a se pune capăt neintîrziat escaladei înarmărilor și cheltuielilor militare, pentru a se salvgarda pacea și securitatea internațională. Așa cum a arătat in repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, in ceea ce o privește, România este ferm hotărită să acționeze cu neabătută vigoare și energie și în viitor pentru înfăptuirea aspirațiilor de dezvoltare pașnică ale poporului român și ale tuturor popoarelor de pe glob, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și războaie, a x încrederii, înțelegerii și colaborării rodnice intre națiuni.
Romalus CAPLESCU

Concepția și considerentele 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în legătură cu obiectivele conferinței 

de la Stockholm
prezentate de șeful delegațieiSTOCKHOLM 6 (Agerpres). — Corespondență de la Radu Bogdan : La Conferința pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, ale cărei lucrări se desfășoară în capitala suedeză, continuă discuțiile în legătură cu diferitele propuneri prezentate de statele participante.Prezentind concepția și considerentele președintelui Nicolae Ceaușescu în legătură cu obiectivele conferinței de la Stockholm, șeful delegației române a evidențiat, în intervenția prezentată în cadrul ultimei ședințe plenare, importanța deosebită pe care România socialistă o acordă negocierii și convenirii de către forumul european a unor măsuri concrete de încredere și securitate, care să contribuie efectiv la oprirea deteriorării actualului curs al evenimentelor, la reducerea tensiunii și reluarea dialogului și, in același timp, să ducă la încetarea cursei înarmărilor și să deschidă calea spre înfăptuirea dezarmării pe continent, și in primul rînd spre dezarmarea nucleară. Chemînd celelalte delegații să coopereze pentru trecerea cit mai curind posibil la un dialog concret, reprezentantul român a subliniat că o bază realistă pentru negocieri o reprezintă ansamblul propunerilor care au fost sau care urmează să fie prezentate pentru a se putea răspunde in acest fel intereselor de securitate ale tuturor statelor participante.în continuare s-a relevat că atenția principală a conferinței trebuie orientată spre elaborarea, în conformitate cu mandatul stabilit prin documentul final al reuniunii de la Madrid, a unui ansamblu echilibrat și cuprinzător de măsuri vizînd cunoașterea mai bună a activităților militare care pot prezenta un pericol pentru securitatea altor state, restrîn- gerea acestor activități în scopul fri-

r _ Agențiile de presa ,
- pe scurt '

I CONVORBIRI AMERICANO— I VEST - GERMANE. Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a avut, la I Washington, convorbiri cu cancelarul vest-german, Helmut Kohl, care se află într-o vizită oficială în
IS.U.A. Cei doi conducători au declarat presei, după convorbiri, că discuțiile lor s-au referit îndeosebi la raporturile Est-Vest și la posibi- Ilitățile de dezvoltare a relațiilor e- conomice dintre S.U.A. și Comunitatea Economică (vest-) Europeană — informează agențiile internaționale de presă.ÎNTREVEDERE LA BERLIN. I Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, l-a I primit pe Wolfgang Mischnick, președintele fracțiunii Partidului Liber Democrat în Bundestagul vest- german. în cursul convorbirii, păr- Ițile s-au pronunțat în favoarea depunerii de eforturi pentru normalizarea relațiilor dintre R.D.G. și , R.F.G., apreciind că sint necesari s pași constructivi, realiști în această • direcție, relevă A.D.N.. FESTIVALUL FILMULUI ȘTIINȚIFIC. La cel de-al XIII-lea Festi

române la forumul europeannării și opririi cursei înarmărilor, precum și asumarea unor noi angajamente politice de natură să asigure respectarea strictă de către toate statele, fără nici o excepție, a obligației asumate in virtutea Cartei O.N.U. și a Actului final de la Helsinki privind nerecurgerea la folosirea forței sau la amenințarea cu folosirea acesteia. Procesul de negociere a unor asemenea măsuri trebuie să se desfășoare gradual, pe etape, începînd cu convenirea într-o primă fază a măsurilor mai ușor de realizat și avansind, freptat, spre măsuri mai complexe și mai substanțiale. Pe întreg parcursul acestui proces este necesar ca toate propunerile formulate de statele participante să rămînă în atenția permanentă a conferinței, nepu- tînd fi ignorată sau respinsă apriori vreuna dintre acestea.în legătură cu propunerile prezentate de România la conferință, a fost evidențiat faptul că realizarea unor înțelegeri concrete privind limitarea activităților militare pe continent, înghețarea cheltuielilor militare ale statelor ca un pas spre reducerea acestora și elaborârea unui tratat ge- neral-european de nerecurgere la forță sau la amenințarea cu forța ar contribui într-o măsură substanțială la eforturile îndreptate spre revenirea la o politică de destindere, de bună înțelegere și cooperare între națiuni. Realizarea cit mai curind posibil a unor progrese concrete in cadrul conferinței de la Stockholm — a subliniat in încheiere reprezentantul român — ar fi de natură să exercite o influență pozitivă asupra negociefilor de dezarmare (din alte foruri și să contribuie, totodată, la soluționarea pe cale pașnică a situațiilor conflictuale din diferite zone ale lumii, la întărirea păcii și securității mondiale.

val al filmului științific care a avut I loc la Belgrad, filmul românesc I „Floarea de apă" a obținut placheta de bronz a Asociației iugoslave I pentru ocrotirea mediului înconju- | rător. în cadrul aceluiași festival, filmul românesc „Reîntoarcerea în . lumea sunetelor" a obținut diploma | de onoare. ' 'LA ISLAMABAD s-au Încheiat . convorbirile dintre președintele I Pakistanului, Mohammad Zia-ul- 1 Haq, și președintele R.P. Chineze, Li Xiannian, care se află intr-o I vizită oficială in capitala pakista- I neză. Au fost examinate, potrivit agenției China Nouă, relațiile din- | tre cele două țări, posibilitățile de I lărgire a cooperării bilaterale pe diverse planuri și s-a procedat la . un amplu schimb de păreri asu- I pra unor probleme majore ale vie- I ții internaționale.O NOUA MAJORARE A PRE- | ȚURILOR a fost anunțată in Is- 1 rael. începînd de la 6 martie, prețurile la o serie de produse de I strictă necesitate au fost scumpite. I Au crescut, în medie cu 23 la sută, prețurile la carne, lapte, unt, piine, t alte produse alimentare.

NAȚIUNILE UNITE

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — La sediul din New York al O.N.U. s-au deschis lucrările sesiunii ordinare a Comitetului pentru lichidarea discriminării rasiale. Pe agenda se
ORIENTUL MIJLOCIU

• După abrogarea acordului libanezo-israelian • Luni, Ia 
Lausanne ar urma să înceapă a doua etapă a Conferinței 
asupra dialogului în Liban • Convorbiri între președintele 

Libanului și ministru] de externe francezDAMASC 6 (Agerpres) — PreșeAl-Assad, a acordului li- 17 mai anuldintele Siriei, Hafez declarat că abrogarea banezo-israelian de latrecut reprezintă o victorie pentru Liban, Siria și lumea arabă, transmite agenția Reuter, citind un purtător de cuvint al Palatului prezidențial de la Damasc. Președintele sirian a arătat că țara sa va sprijini lupta Libanului pentru propria suveranitate, independență și adeziune la lumea arabă, precizează sursa citată.WASHINGTON 8 (Agerpres) — Statele Unite și-au exprimat regretul în legătură cu hotărîrea guvernului libanez de a abroga acordul cu Israelul încheiat la 17 mai 1983, precizînd că vor rămîne angajate în eforturile diplomatice privind O- rientul Mijlociu, informează agenția United Press International.TEL AVIV 6 (Agerpres) — In legătură cu abrogarea acordului libanezo-israelian de la 17 mai 1983, primul ministru israelian, Yitzhak Shamir, a declarat că Israelul va face propriile sale aranjamente de securitate în sudul Libanului — transmite agenția U.P.I. (După cum se știe, Israelul ocupă în prezent, în urma agresiunii sale din iunie 1982 împotriva Libanului, o regiune de aproximativ 2 800 kilometri pătrațl din teritoriul sudic al acestei țări, la sud de rîul Awali),BEIRUT 6 (Agerpres) —- Președintele Libanului, Amin Gemayel, a adresat marți participanților la Conferința asupra dialogului în Liban invitații oficiale pentru cea de-a doua etapă a acestui forum, care ar urma să se desfășoare înce- pînd de luni, 12 martie, la Lausanne — au anunțat, potrivit agențiilor France Presse și U.P.I., Televiziunea libaneză și postul de radio Beirut. Etapa precedentă a conferinței s-a desfășurat la Geneva, la sfirșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie 1983.Agențiile internaționale de presă relatează, pe de altă parte, că, în a-
ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — La Addis Abeba s-au încheiat lucrările celei de-a 40-a sesiuni a Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane (O.U.A.), în cadrul căreia au fost adoptate mai multe rezoluții referitoare la situația politică și economică de pe continent șl la activitatea organizației. în rezoluția cu privire la situația din Africa de Sud, consiliul și-a exprimat sprijinul față de statele din prima linie și mișcările de eliberare din această regiune și a condamnat Africa de Sud pentru politica de apartheid și ocuparea ilegală a Namibiei. Principala cauză a situației actuale din Africa australă este politica inumană a apartheidului promovată de regimul rasist sud-african și acțiunile sale agresive împotriva statelor din prima linie, se spune in 

siunii figurează analiza situației in acest domeniu din cele 26 de state care au aderat la Convenția internațională privind lichidarea tuturor formelor de discriminare rasială.

fara unor schimburi de focuri sporadice in cursul nopții și marți dimineața, încetarea tacită a focului, intervenită duminică, a continuat să fie respectată la Beirut și in regiunea de munte Chouf, din apropierea capitalei.ROMA 6 (Agerpres). — Ministrul apărării al Italiei, Giovanni Spado- lini, a ordonat repatrierea celor 100 de parașutiști italieni rămași la Beirut pentru a asigura securitatea Ambasadei Italiei, după retragerea contingentului de militari ai acestei țări ce făcea parte din Forța multinațională. Ministrul a precizat că vor fi luate măsurile necesare pentru protejarea ambasadei și a altor instituții italiene din capitala libaneză după plecarea ultimilor parașutiști — relatează agenția U.P.I.BEIRUT 6 (Agerpres). — Președintele Libanului, Amin Gemayel, l-a primit, la Beirut, pe ministrul francez al relațiilor externe, Claude Cheysson, care a efectuat o vizită in capitala libaneză — informează agenția France Presse. Potrivit unor surse libaneze, citate de agenția menționată, în cadrul întrevederii, la care au participat membri ai guvernului libanez, reprezentanți ai forțelor de opoziție și personalități musulmane și creștine, ministrul francez a informat despre apropiata retragere a celor 1 270 militari ai contingentului Franței din cadrul Forței multinaționale din Liban, staționați la Beirut.în sudul Libanului au loc manifestații de protest ale populației împotriva represiunilor forțelor de ocupație israeliene. Astfel, in localitatea Jibshit a fost declarată o grevă generală în semn de protest împotriva arestărilor operate de autoritățile israeliene în rîndul populației locale. O puternică demonstrație a avut loc și la Maaraka, cu prilejul înmormin- tării unui locuitor decedat in urma rănilor primite in cursul demonstrației de acum citeva zile, cind trupele Israeliene au folosit împotriva mulțimii arme de foc.
i
i

rezoluție. Referitor la situația din Namibia, participanții au sugerat ca la viitoarea reuniune la nivel înalt a organizației să se adopte măsurile corespunzătoare pentru accelerarea accesului la independență a Namibiei, în baza rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. în problema cooperării arabo-africane, Consiliul ministerial a recomandat să se efectueze consultări pentru organizarea unei reuniuni ministeriale arabo-africane.Abordind situația economică a continentului, participanții au subliniat necesitatea ca statele membre ale O.U.A. să-și intensifice eforturile la scară națională și continentală pentru a asigura din producția internă necesitățile pentru consum.A fost, de asemenea, adoptat bugetul O.U.A.

CONDIȚIA FEMEII 11
ÎN LUMEA CAPITALULUI „

„Egalitatea șanselor" — între promisiuni iluzorii 
și realitățile dramatice ale discriminării

Pe toate meridianele, femeile, această uriașă forță 
socială reprezentind mai bine de jumătate din popu
lația Terrei, iși intensifică acțiunile in lupta pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, împotriva 
discriminărilor economico-sociale la care sint supuse, 
pentru asigurarea unei participări sporite la întreaga 
viață a societății.

Studii și documente internaționale recent publicata 
vin să ateste că in multe țări capitaliste, ea și in alte 
zone ale lumii, obiectivele „DECENIULUI INTERNATIO

NAL AL FEMEII", proclamat de O.N.U., continuă să 
rămină in faze de deziderat, că milioane de femei au 
in continuare de făcut față inechităților și servituților 
de tot felul. Lichidarea acestor inadmisibile anacro
nisme și discriminări, crearea condițiilor pentru ca toți 
oamenii, indiferent de sex, să se afirme plenar pe ca
lea progresului și a păcii, este una din cerințele ma
jore ale contemporaneității, pentru înfăptuirea căreia 
femeile de pretutindeni militează cu tot mai multă 
hotârire.

„Femeia - cetățean de categoria 
a doua"

Alături de soții lor, în apărarea 
dreptului la muncă

La muncă egală - salarii 
mult mai reduseFemeile primesc in țările capitaliste, pentru aceeași muncă și același efort, salarii mai mici decit bărbații. Potrivit statisticilor O.N.U., in S.U.A., Republica Federală Germania, Marea Britanie, Franța, și Italia, salariile femeilor se află in medie cu 30—40 la sută sub nivelul salariilor bărbaților, care efectuează aceleași munci, în Japonia diferența este chiar mai mare.în ceea ce privește prezența femeilor în posturile de răspundere din viața economică, ziarul londonez „TIMES" sublinia nu demult : „Perspecti

vele de promovare a 
femeilor se reduc con
comitent cu înrăutăți
rea situației econo
mice. Numai unu la 
sută din cele 44 mi
lioane de femei sala
riate americane au 
reușit să ocupe pos
turi de conducere și 
se pare că acum, din 
cauza recesiunii, nu
mărul lor se va re
duce și mai mult".Referindu-se la condiția femeii în lumea capitalului în condițiile actualei crize, publicația „EUROPEAN FILE" relevă :

„Recesiunea a făcut 
și mai vulnerabile 
locurile de muncă 
pentru femei. Șomajul 
este insă numai un

aspect al inechităților 
existente, la care se 
adaugă multe altele. 
Este vorba de asigura
rea egalității in edu
cație și instruire, plată 
egală la muncă egală, 
dreptul la securitate 
socială, tn multe ca
zuri există încă un 
mare decalaj intre 
principii șl aplicarea 
in practică. Deși ar
ticolul 119 al „Tratatului de la Roma", 
prin care se crea in 1957 Piața comună, 
prevede că atit băr
bații, cit și femeile 
vor primi același sa
lariu pentru muncă 
egală, acest principiu 
n-a fost deplin res
pectat in nici o țară 
membră a Comunității 
Economice Europene".

Primele - și cele mai numeroase 
victime ale concedierilor

Lipsită de drepturi egale cu bărbații, femeile din țările occidentale 
Industrializate sint primele victime ale concedierilor. Deși ponderea lor 
in ansamblul salariaților este de 36-40 la sută, femeile rămase fără 
slujbă reprezintă aproape jumătate din armata in continuă creștere a 
șomerilor. Din cei 33,5 milioane șomeri, înregistrați la finele anului 1983 
în țările Organizației pentru Colaborare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), 
aproape 17 milioane sint femei.

Comparativ cu anul 1975, numărul femeilor șomere a crescut cu 29 
la sută in S.U.A., cu 53 la sută în Japonia, cu 80 la sută in R.F.G., cu 
171 la sută in Italia, cu 208 la sută in Franța și cu 457 la sută in MareaBritanie.

Vn loc minor 
în viața social- 

politicăîn ciuda unor documente și convenții internaționale, unele elaborate sub egida O.N.U., privind drepturile politice ale femeilor, situația acestora in țările capitaliste continuă să rămînă sub semnul unor flagrante inechități.Ponderea femeilor în parlamentele țărilor occidentale este de 1,6 la sută în Franța, 2,6 la sută în Irlanda, de 2,9 la sută în Belgia, de 3,2 la sută in Italia, de 4,1 la sută in Marea Britanie.După datele furnizate de revista „Industrial World", proporția femeilor în totalul inginerilor este de 1/50 în Statele Unite, 1/60 in Republica Federală Germania, 1/300 în Marea Britanic.Cu toate că femeile japoneze demonstrează o bună pregătire profesională, așa cum rezultă din realitate, ele sint însă considerate „inapte pentru munca de răspundere". Doar 0,4 la sută din funcțiile de conducere și răspundere din întreprinderile nipone sint ocupate de femei.

tn Marea Britanie — scria ziarul „MORNING STAR" - nivelul 
șomajului a crescut mult mal ra
pid in rindul femeilor decit in cel 
al bărbaților.

Pe de altă parte, s-a constatat 
că atit la Londra, cit și in întreaga 
țară continuă să se practice o se
gregație a muncii intre bărbați și 
femei, acestea din urmă ocupind 
locuri de muncă intr-un număr 
restrins de domenii economice și cu 
salarii de regulă mai mici, in po
fida prevederilor legislației. Iar 
femeile de culoare se găsesc intr-o 
situație și mai nefericită in această 
statistică. Fapt care devine evident 
atunci cind pentru același loc de 
muncă candidează un bărbat șl a 
femeie sau o femeie albă și una de 
culoare.

Oficial se argumentează că șo
majul in rindul femeilor nu este 
o problemă semnificativă, intrucit

locul lor este acasă, unde să aibă 
grijă de copii și de bărbat. Rea
litatea este că numărul familiilor 
considerate sub limita sărăciei s-ar 
tripla dacă nu ar exista și salariile 
femeilor. Totodată, se înmulțește 
— și încă destul de serios — nu
mărul familiilor britanice ale că
ror venituri depind numai de sala
riile obținute de femei, care, din 
anumite motive, devin singurii sus
ținători ai familiilor respective, 
sau, in cazul femeilor necăsătorite, 
trebuie să-și. întrețină părinții 
bătrini.

Pe de altă parte, s-a constatat 
că femeile lipsite de un loc de 
muncă cunosc probleme psihice 
chiar și mai grave decit bărbații 
șomeri : anxietate că nu au cu ce 
să-și plătească hrana și îmbrăcă
mintea, depresiune și frustrare că 
nu găsesc de lucru.

Frustrarea de dreptul de a deveni 
mamăInstitutul „SOFRES" din Franța a efectuat un sonda] de opinie, adresind unui grup de femei întrebarea : „Ce considerați că vă poate 

asigura fericirea ?" 52 la sută din persoanele chestionate au răspuns 
„maternitatea" ; au fost indicate apoi in ordine imediată „căsnicia" șl posibilitatea „afirmării profesionale". Dorința legitimă a femeilor de a deveni mame este de foarte multe ori contracarată de pericolul ce planează asupra lor de a fi concediate de către patroni atunci cind se constată că ele poartă o sarcină.

„Adesea — scrie in legătură cu aceeași problemă ziarul Japonez 
„ASAHI SHINBUN" — se intimplă ca femeile să-și piardă imediat locul 
de muncă atunci cind se căsătoresc sau așteaptă un copil. Desigur, acest 
lucru nu este prevăzut in regulamentul întreprinderii respective sau in 
contractul de angajare, dar aceasta este realitatea".Și un alt exemplu și mai incriminator : cu cîțiva ani in urmă, concernul chimic „American Cyanamid" a anunțat pe angajatele filialei sale din Willow Island că nu vor mai putea lucra in întreprindere decit cele care aduc un certificat medical de sterilitate sau care nu mai pot avea copii din cauza vîrstei înaintate.

Mișcarea revendicativă a femeilor din Europa occidentală cunoaște o puternică intensificare in condițiile actualei crize economico-sociale, care afectează grav viața o milioane de familii. In fotografie, soții ale muncitorilor concediați din orașul Hattingen (R.F.G.) în timpul unei demonstrații de protest împotriva șomajului.
Cu tot mai multă hotărîre pentru 

egalitate în drepturi
• In cursul anului trecut, la Washington și în alte 40 de orașe 

americane, au avut loc zeci de manifestații la inițiativa Organizației Na
ționale a Femeilor impotriva respingerii unui amendament constituțional 
prevăzind egalitatea in drepturi a femeilor cu bărbații.

® La sfirșitul anului 1983, în Franța s-a desfășurat prima întîlnire 
națională a femeilor în cadrul căreia au fost abordate problemele con
crete legate de necesitatea asigurării egalității in drepturi pentru ambele 
sexe in domenii ca ocuparea forței de muncă, invâțâmintul, pregătirea 
profesională, participarea la viața socială.

• Pe străzile Romei au demonstrat recent peste 20 000 de femei. 
Râspunzind chemării Uniunii Femeilor Italiene, participantele au scandat 
lozinci pentru egalitate cu bărbații, pentru creșterea rolului femeii in 
viața politică, economică și socială a Italiei.

Grupaj realizat de I. TIMOFTE și P. STANCESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scinteli nr. 1. Tel 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale si difuzorii din întreprinderi și lnstitutil. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEU <0 360


