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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

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

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 9 martie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței au fost examinate Ra
portul privind rezultatele recensămîntului 
animalelor domestice de la 1 februarie 1934, 
precum și Raportul privind rezultatele con
trolului efectuat asupra evoluției efective
lor de bovine în perioada 1 februarie 1983 — 
1 februarie 1984.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
situația efectivului de animale este în gene
ral bună. Pe ansamblul agriculturii, numă
rul animalelor este mai mare la toate spe
ciile de bază, inclusiv la animalele matcă — 
ceea ce asigură condițiile necesare pentru 
creșterea continuă a efectivelor în anii vii
tori la nivelul prevederilor stabilite în plan 
și pentru înfăptuirea programului de auto- 
aprovizionare cu produse agroalimentare. 
La actualul recensămînt s-au înregistrat cele 
mai mari sporuri la porcine, ovine și bovi
ne, în comparație cu creșterile anuale din 
perioada 1950—1983. Conform datelor re- 
censămintului, sporurile reprezintă peste 
506 000 bovine, 1 702 900 porcine, 1 701 600 
ovine și caprine, precum și peste 8 190 000 
păsări. Do asemenea, s-au înregistrat creș
teri însemnate la iepuri de casă și familii de 
albine.

Deși Ia toate speciile de bază au foșț în
registrate realizări importante față de re- 
censămintul din anul 1983, efectivele de ani
male nu sînt încă la nivelul planului și. al 
programelor speciale pe care le avem în do
meniul dezvoltării zootehniei. într-o serie de 
județe efectivul de animale continuă să fie 
sub posibilități, iar numărul gospodăriilor 
care cresc animale — îndeosebi bovine și 
ovine — precum și păsări este încă necores
punzător. Se mențin diferențieri intre ju
dețe, chiar și între acelea cu condiții ase
mănătoare de Creștere a animalelor.

Pornind de Ia această situație, Comitetul 
Politic Executiv a atras atenția conducerii 
Ministerului Agriculturii și Industriei- Ali
mentare, tuturor celor cărora le revin răs
punderi pe linie de partid și de guvern în 
domeniul îndrumării și controlării acestei 
activități, precum și organelor agricole cen

trale și locale, comitetelor județene de partid 
și consiliilor populare să ia toate măsurile 
care so impun și să acționeze cu fermitate 
și consecvență pentru a asigura realizarea 
sporului prevăzut în plan, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în respectarea legali
tății privind înregistrarea, circulația, vînza- 
rea și tăierea animalelor. în fiecare județ 
să se ia măsuri energice — în spiritul legi
lor pe care le avem — pentru a se pune 
capăt tăierilor ilegale și nejustificate de ani
male, mai ales de bovine, precum și pentru 
reducerea mortalității. S-a indicat, totodată, 
să so acționeze mai hotărît pentru organi
zarea cuprinderii la reproducție a în
tregului efectiv de animale femele pen
tru asigurarea necesarului de reprodu
cători de cea mai bună calitate, hrănirea și 
îngrijirea corespunzătoare a acestora, asi
gurarea cantitativă a sortimentelor de fu
raje de calitate, în vederea realizării produc
țiilor animaliere la nivelul planului, cu con
sumuri și costuri de producție reduse, a mă
ririi continue a numărului de animale atit 
în unitățile agricole de stat și cooperatiste, 
cit și în gospodăriile personale. în toate ju
dețele — și îndeosebi în județele cu rezul
tate mai slabe — să se întocmească progra
me concrete de îmbunătățire generală a ac
tivității în zootehnie, de creștere a efective
lor de animale și de sporire substanțială a 
numărului gospodăriilor care cresc animale 
și păsări; Fiecare gospodărie și fiecare fa
milie din mediul rural trebuie să crească un 
număr corespunzător de vaci și oi, care să-i 
asigure laptele necesar, precum și alte pro
duse animaliere, atit pentru consumul pro
priu, cit și cantități tot mai mari pe care să 
le livreze, pe bază de contract, la fondul de 
autoaprovizionare și la fondul de stat. S-a 
indicat ca toate aceste probleme,' concluziile 
care s-au desprins din analiza rezultatelor 
recensămîntului animalelor, programele de 
măsuri stabilite pe fiecare județ, comună și 
unitate agricolă în parte să fie larg dezbă
tute cu toți oamenii muncii de la tale, astfel 
ca ele să fie temeinic cunoscute și însușite 
de toți producătorii agricoli în vederea apli
cării lor in practică în cele mai bune con
diții.

în acest spirit, Comitetul Politic Executiv 
a cerut organelor agricole, comitetelor jude
țene de partid și consiliilor populare să facă

totul pentru înfăptuirea neabătută a tuturor 
prevederilor din Programul național de dez
voltare a zootehniei și creștere a producției 
animaliere, din Programul unic de creștere 
a producției agricole în gospodăriile perso
nale ale membrilor cooperativelor agricole 
de producție și în gospodăriile producători
lor particulari, pentru asigurarea, pe această 
bază, a unei tot mai bune aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare.

în continuare, în cadrul ședinței, Comite
tul Politic Executiv a analizat Raportul cu 
privire la efectivul, compoziția și structura 
organizatorică a partidului la 31 decembrie 
1933. S-a cerut ca acest raport să fie sub
stanțial îmbunătățit — in sensul ca el să 
oglindească mai concret toate laturile acti
vității organizatorice și politico-educative 
desfășurate de organele și organizațiile de 
partid în anul care a trecut. De asemenea, a 
fost discutat și aprobat Raportul privind ac
tivitatea desfășurată în anul 1933 de către 
organele de partid și de stat și organizațiile 
de masă pentru înfăptuirea politicii de cadre 
a partidului.

în cadrul ședinței a fost discutat, totodată, 
Raportul privind activitatea internațională 
a partidului și statului nostru în anul 1983 
și principalele orientări ale politicii externe 
în anul 1984. S-a apreciat că și acest ra
port trebuie îmbunătățit, astfel îneît să re
flecte mai cuprinzător ampla activitate des
fășurată de partidul și statul nostru pe plan 
extern, aprecierile și pozițiile' constructive 
adoptate de România in principalele proble
me ale vieții politice actuale, contribuția 
adusă la dezvoltarea colaborării și cooperă
rii internaționale, la întărirea relațiilor cu 
partidele comuniste și muncitorești, cu cele
lalte partide și forțe democratice, progresis
te, cu toate popoarele lumii în lupta pentru 
progres social, securitate și pace.-

Comitetul Politic . Executiv a hotărît ca 
toate aceste trei documente — cu îmbunătă
țirile necesare — să fie supuse dezbaterii și 
aprobării plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a hotărît con
vocarea plenarei C.C. al P.C.R. în ultima de
cadă a lunii martie.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.
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Răspundere pentru trăinicia familiilor, p entru vigoarea poporului nostru
Un climat mai exigent 

în activitatea medico-sanitarăImportanta cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele republicii, la lucrările ședinței Consiliului Sanitar SuDerior pune in evidență progresele in domeniul asigurării bazei materiale a sănătății, eforturile materiale făcute de partid și de stat pentru îmbunătățirea unor indicatori ai stării de sănătate a poporului. în contradicție cu acestea, se constată existența unei evoluții absolut necorespunzătoare a dinamicii demografice, in cadrul căreia elementul cel mai negativ il constituie scăderea indicelui natalității și menținerea la un nivel inadmisibil a numărului întreruperilor de sarcină, acesta depășind pe cel al născuților vii. Este de nejustificat faptul că, in unele zone ale țării, inclusiv in municipiul București, sporul natural al populației a scăzut aproape de „zero", în unele județe ori sectoare din Capitală indicatorul ajungind să fie chiar negativ. în numărul mare de întreruperi de sarcină se includ, în proporție considerabilă, avorturile provocate. Această situație influențează în mod negativ nu numai dinamica natalității, ci și alte aspecte ale stării
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Imagine a noilor construcții de locuințe din cartierul „Dacia" — municipiul Baia Mare

de sănătate. Provocarea întreruperilor de sarcină este, cel mai adesea, urmată de sechele care scad potențialul reproductiv al familiilor respective, ori, și mai frecvent, produc complicații de mare gravitate, care pun in pericol viețile unor femei tinere, în plină putere.O asemenea situație nu poate să nu dea de gîndit fiecărui cetățean al patriei, în primul rind nouă, celor care sintem chemați să luptăm cu toată priceperea și experiența noastră pentru salvarea vieții acestor copii. De aceea, ințelegind că este o datorie patriotică și, in același timp, profund umanitară, va trebui să facem tot ceea ce este cu putință — și ceea ce ne și revine ca îndatoriri profesionale, legale și morale — pentru ca, in primele rinduri ale factorilor de răspundere din acest domeniu, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să contribuim direct și din plin la aplicarea măsurilor stabilite prin hotărirea Comitetului Politic Executiv. Pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, sintem chemați să desfășurăm o largă activitate educativă in rîndul populației, să perfecționăm metodele și 
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mijloacele de asistență medicală a femeii, și in special a femeii gravide, pentru a crește numărul nașterilor la nivelul stabilit, pentru a se aduce pe lume copii cu un potențial biologic ridicat.Este de datoria noastră să luăm toate măsurile pentru combaterea cu fermitate a practicii de întrerupere ilegală a cursului sarcinii, să înfierăm cu toată tăria și să cerem organelor de stat să ia cele mai severe măsuri împotriva celor care comit asemenea fapte, care nu pot fi calificate decit ca acte criminale, ca acțiuni antinaționale și antisociale. Sintem cu atit mai mult preocupați de aceasta, cu cit în rindul celor care comit asemenea fapte josnice s-au aflat și unele cadre medico-sanitare. Prin actele lor nedemne, aceștia se autoexclud din rindurile celor care au nobila menire de a răspunde de sănătatea și viața oamenilor. Tre-
Conf. dr. Ion IEMNETE
șeful clinicii obstetricâ-ginecologie, 
Spitalul clinic Filantropia

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe Fisseha Desta, secretar general adjunct al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, membru al Comitetului Executiv al Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia (C.O.P.W.E.), care, în fruntea unei delegații de partid etiopiene, efectuează o vizită în. țara noastră, la invitația C C. al P.C.R.La primire a participat tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost de față Assefa Wolde, ambasadorul Etiopiei la București.Oaspetele a înminat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj și i-a transmis un cald salut și cele mal cordiale urări din partea președintelui Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și al Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, comandant suprem al Armatei revoluționare a Etiopiei Socialiste, Mengistu Haile Mariam.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și a rugat să se transmită președintelui Mengistu Haile Mariam un salut călduros și cele mai bune urări, iar poporului etiopian prieten urări de progres și prosperitate.
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0 Asigurarea unor răsaduri de bună cali- 

tai'e în fiecare unitate agricolă cuitiva- 
toare

® însămînțarea și plantarea cîî mai de
vreme a culturilor din prima urgență

® Răspundere și exigență din partea spe-
ciaiiștilor pentru 
a> lucrărilorDupă cum se știe, legumele constituie produse de bază în alimentația de zi cu zi a oamenilor și, de aceea, ele trebuie produse in cantități îndestulătoare’și livrate eșalonat. Pornind de la această necesitate, programul de măsuri stabilit de conducerea partidului privind îmbunătățirea continuă, a aprovizionării populației prevede creșterea substanțială a producției în legumicultura. în acest an, potrivit sarcinilor planului, urmează să se obțină 6,8 milioane tone legume de, cîmp, la., care se adaugă cele ce se cultivă in sere. Este

„De ce avem multi copii? ăle place să fim mulți, 
să fim puternici, să ni se veșnicească neamul66 
SlNT CUVINTELE UNUI BĂTRlN DINTR-UN SAT DIN ȚINUTUL NĂSĂUDULUI,

UNDE COPIILOR LI SE SPUNE „ZIUA BUNĂ, VIATĂ 1“Poate că nici unei localități din țară nu i se potrivește mai bine decit comunei Maieru, din județul Bistrița-Năsăud, un aforism născut din specificul locului, anume că, aici, indiferent de anotimp, primăvara vieții este in permanentă floare. Trebuie să fie văzută așezarea în momentele de virf ale zumzetelor copilări- mii, adică dimineața, de la 7 la 8, și in pragul amiezii, intre orele 12 și 14, a- tunci cind, din pridvoarele caselor și mai apoi de pe ușile școlilor și grădinițelor, se revarsă ei, puii de om, unii cu mici gentuțe, alții cu ghiozdane și mulți, foarte mulți, cu acele trăistuțe țesute din lină înflorată; care, fie vremea

rea ori bună, coboară pe pâmint curcubeul.Imaginați-vă aproape 2 000 de glasuri ce spun la unison „bună-ziua" celor 80 de dascăli — profesori, învățători și educatoare — ori sutelor și sutelor de părinți, bunici și străbunici ce-i iubesc ca pe lumina ochilor și veți înțelege de ce badea Solo- văstru Vîrtic, un bătrîn al satului, salutîndu-i pe copii, le spune „Ziua-bună, viață !“. Și, tot el, vorbind despre faptul că la Maieru se nasc și cresc frumoși atit de mulți copii, dă o superbă și tonică explicație : „Ne place să fim mulți, să fim puternici, să ni se veșnicească neamul".Să ni se veșnicească nea

mul... Este, dacă vreți, un mesaj lăsat generațiilor de azi și celor viitoare de către un bun și bătrîn înțelept al satului. în spusele bătrinului trebuie să deslușim, de fant, nu doar înțelepciunea lui, ci și ,pe aceea a atîtor generații de înaintași care, iubindu-și cu patimă pămîntul românesc străbun, au ințeles că veșr. nicirea lui o fac mulțimea moștenitorilor.La muzeul sătesc al comunei se descifrează acum cea mai recentă achiziție — caietul de însemnări al Ludovicăi Diugan (mama romancierului Liviu Re- breanu), care, referindu-se la copii, scria în spiritul a- celeiași străbune înțelepciuni : „Orice să fie, nu

în timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, s-a subliniat cu satisfacție că relațiile dintre România și Etiopia au cunoscut, in ultimii ani, o evoluție pozitivă, pe multiple planuri, prin înfăptuirea înțelegerilor stabilite cu prilejul intilnirilor româno-etiopiene la nivel inalt. Convorbirea a relevat dorința comună de a extinde, în continuare, aceste raporturi pe tărîm politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte sfere de activitate, de a amplifica și diversifica cooperarea în importante domenii ale producției materiale, în folosul celor două țări și popoare.Totodată, s-a dat o deosebită apreciere conlucrării rodnice dintre Partidul Comunist Român și Comisia pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, considerîndu-se că promovarea continuă a legăturilor, contactelor și dialogului dintre cele două partide contribuie la întărirea prieteniei dintre poporul român și poporul etiopian, la dezvoltarea și a- dîncirea relațiilor multilaterale dintre România și Etiopia.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri în probleme actuale ale vieții internaționale, exprimindu-se profunda Îngrijorare față de agravarea situației pe plan mondial, îndeosebi ca urmare a sporirii fără precedent a cursei înarmărilor. S-a arătat că, în aceste condiții, este impe

executarea la timp

o cantitatb mult mai mare decit cea realizată in oricare alți ani.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, Ia Consfătuirea de lucru de Ia C.C. al P.C.R. din luna decembrie 'anul trecut, această creștere a producției de .legume nu trebuie să se realizeze prin extinderea suprafețelor cultivate, ci prin sporirea simțitoare a randamentelor la hectar. în acest scop, secretarul general al partidului a indicat să se producă o schimbare radicală a muncii în sectorul legumicol, în sensul 

mai să nu ne piară vița și sămința de sub soare".Comuna aceasta, de-a lungul a peste două secole, a mai „născut" încă trei așezări — Poiana, Măgura Ilvei și Ilva Mare — ne spune primarul Ieronim Bora. Deci sîntem și păstrători de tradiție și întemeietori. Și pentru că facem totul temeinic, doresc să știți că prin munca oamenilor, cu sprijinul nemijlocit al partidului și statului, am durat și amenajat un număr de 5 localuri de școală, care, deși noi, au devenit neîncăpătoare. Apoi 13 grădinițe, dispensar, casă de nașteri,
Gheorqke CRIȘAN
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a) 

rios necesar să se acționeze ferm pentru trecerea la măsuri concrete de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară, pentru eliminarea forței, și amenințării cu forța.din relațiile internaționale, pentru reglementarea, exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, a stărilor de încordare și conflict existente in diferite regiuni ale globului, precum și a tuturor diferendelor .dintre state, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, colaborare și respect al independenței naționale.în ceea ce privește problemele con- flictuale âin Africa, a fost evidențiată importanța soluționării lor pe cale politică, prin negocieri, de către înseși țările și popoarele africane, fără nici un amestec din afară.A fost manifestată — și de această dată — solidaritatea activă a României șl Etiopiei cu popoarele care luptă împotriva imperialismului, colonialismului și neosolonialismului, a rasismului și apartheidului, pentru a-și făuri o viață liberă, de sine stătătoare, pentru emancipare economică și socială. A fost reafirmată, de asemenea, voința celor două țări de a contribui și in viitor la rezolvarea constructivă a marilor probleme ce confruntă omenirea, la crearea unui climat de pace, securitate, colaborare și înțelegere în Europa, in Africa și in întreaga lume.

ca, odată cu măsurile vizind irigarea in întregime a suprafețelor cultivate cu legume, acestea să fie' lucrate ini sistem de grădinărie;DO bună seamă, în spiritul acestor exigențe trebuie să se acționeze cui răspundere, încă de pe acum, in fiecare unitate agricolă cultivatoare, în fiecare jude'ț, pentru a pune pe baze' noi activitatea în legumicultura, astfel incit și în acest sector să se ob-i țină în 1984 producții record. Sou-! nem aceasta întrucit în legumicultura, mai mult decit in oricare alt sector al agriculturii, in aceste zile se' execută numeroase lucrări.Pe primul plan al preocupărilor specialiștilor, cadrelor de conducere din unități, și organelor agricole trebuie să se situeze producerea de răsaduri de bună calitate și în can- tități îndestulătoare, spre a se asigura densitățile superioare de plante — cerință de cea mai mare însem-j nătate pentru practicarea unei legumicultori intensive, de mare randament. După cum am fost informați la Direcția genefală economică a horticulturii din ministerul de resort, s-a încheiat însămînțarea su- prafețelor destinate producerii răsadurilor care vor fi cultivate în solarii și cor'inuă în ritm intens re- picarea lor. L(e asemenea, este avansată și producerea răsadurilor pentru legumele ce urmează să fie plantate în cîmp. De exemplu, pentru varza timpurie de cîmp au fost în- sămînțate toate suprafețele prevăzute. De asemenea, pentru culturile de tomate timpurii în cîmp au fost însămînțate 87 la sută din suprafețele destinate răsadurilor, lucrările trebuind încheiate în județele, Tul- cea. Timiș, Dolj, Prahova și Mehedinți. Totodată, continuă insămîn- țarea celorlalte specii de legume spre a se asigura răsadurile necesare plantărilor in cimo. La ardei, această lucrare a fost făcută în proporție de 46 la sută, iar la vinete — 36 la sută.Se poate aprecia că, exceptind unele județe, producerea răsadului de legume este bine organizată și se desfășoară corespunzător. Nu trebuie neglijată insă latura calitativă a acestei activități. Ploile abundente și temperaturile scăzute din ultimele zile not duce la răcirea bio-ombusti- b’lui'U. la c-ldurji Oin ră-
(Continuare în pag. a V-a)

PUTEM ÎNCEPE
SEMĂNATUL

IMEDIAT!

In pagina a 3-a — ancheta 
noastră cu specialiști din 
agricultura județului Giur
giu DESPRE PREGĂTIRILE 
FĂCUTE PENTRU O CAM
PANIE CÎT MAI SCURTĂ
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BUCURIA DE A FI MAMĂ, 
DE A FI PĂRTAȘĂ LA BUCURIILE ȚĂRII

99• •
Cea mai înaltă îndatorire patriotică, cetățenească a fiecărei familii este de a avea și a crește 

copii. Nu se poate concepe o familie fără copii. Constituie cea mai înaltă cinste și cea mai înaltă 
misiune socială pentru femei aceea de a naște, de a da viață, de a crește copii.“

NICOLAE CEAUȘESCU

I

Fapte și opinii care luminează una dintre 
realitățile fundamentale ale celor patru 
decenii de strălucite înfăptuiri revoluționare: 
Grija partidului nostru, preocu

pările consecvente ale 

secretarului general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

pentru ocrotirea și sprijinirea 

familiilor, pentru afirmarea și 

promovarea femeilor în toate 

sferele activității 

economico-sociale.

Mindria de a avea copii buniAu zece copii — șapte băieți și trei fete.Pe primul născut l-au numit Ion— parcă nici că se putea altfel intr-o familie de țărani din Grindu, in inima Cîmpiei Române — iar mezinului i-au zis Constantin. iJ&sv" .* “ ”Ea — adică mama Frusina, și El— adică nenea Ștefan. Dar în primul rînd Ea, pentru că le-a dat viață.— Cum i-ai crescut, mamă Fru- »ină ?întii tace, dar ochii îi vorbesc mai mult decît buzele. Apoi se hotărăște :— De, ca femeile la țară...Și iar tace. Și iar ochii îi vorbesc mai mult decît buzele. însă e clar : ca toate femeile de la țară, din această Țară. Adică i-a alăptat, i-a spălat, i-a înfășat, i-a apărat de rele ; le-a înflorit serile cu povești cu zîne și cu zmei pe care le ținea minte de la mamă-sa, care nu le uitase de la mamă-sa ; i-a învățat să vorbească In graiul Ei— românește, adică ; i-a trimis cu vaca și cu oile la pășune, i-a luat cu Ea la cîmp, la muncă ; i-a învățat să se aibă ca frații, să nu mintă, să fie ascultători și cinstiți, să dea bună dimineața, bună ziua și bună seara pe uliță, cînd întîl- nesc pe alții, și să se ferească de noroi, mai ales de noroiul din suflete ; să iubească pămîntul care-i hrănește, și oamenii, și cocorii-vi- sătorii, și berzele, albele speranțe ; și să fie curajoși, și cum să fie frumoși le-a zis ; i-a trimis prin școli, pe fiecare după puterile sale...S-a îngrijit — așa cum s-au îngrijit toate mamele, bunicile și străbunicile neamului Ei — cit a putut mai bine de copiii pe care i-a dat țării întregi la trup, la suflet și la minte. Partidul și statul nostru socialist le-a dat copiilor cărți, burse, tabere de vacanță, au vegheat la sănătatea lor, la creșterea lor.Acum, Mama Eroină Frusina Pe- trachc are zece copii mari. („Pen
M///w gingașe și harnice la temeliile 

unor trainice construcții— Iată, ea este Gheorghița Mirea, ni se spune.Și sîntem lăsați să ne descurcăm singuri printre... stropii de metal încremeniți fulgerător pe de lături. Lumina* arcului voltaic ne-a silit să întoarcem fața, deși eram nerăbdători să vedem ce chip se ascunde sub vizorul de cobalt al măștii de protecție. Din cînd în cînd, fe- rindu-ne ochii, căutam să vedem cit mai are pînă termină. între timp ne puneam tot felul de întrebări, iar una dintre ele începuse să devină stăruitoare. „Cum o fi reușind ?“. Nu că ne-ar fi mirat faptul că o femeie este sudor și că lucrează cu focul. La urma urmei, o anume istorie afirmă că femeile sînt mai obișnuite cu focul decît înșiși bărbații : cîndva, cu focul ve- trelor arhaice, mai apoi cu cel de sub plitele bucătăriilor zidite cu crătiți, iar în deceniile din urmă chiar și cu focul marii industrii.Inginerul Teodor Ungureanu, directorul tehnic, ne spusese că numai aici, la întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești, între cele 1 âl8 persoane care profesează sudura 240 sînt femei. Probabil că 

tru mine sînt tot copii"). Toți sînt pe la casele lor, au bărbații și nevestele lor. Au meseriile .lor : constructori și mecanici, șoferi și strungari, chiar și fetele. Au bunăstarea lor. (Curînd, Victor va fi primul dintre ei care-și va cumpăra automobil...). Npuă . dintre ei sînt membri ai Partidului Comunist Român (Constantin, mezinul, este utecist). Toți sînt fruntași la locurile lor de muncă.— Am copii buni, spune mama Frusina.îi are cum i-a crescut și cum a fost ajutată să-i crească. Pentru că pe copil nu-1 înveți numai ceea ce știi, nici numai ceea ce vrei, ci — iar asta în primul rînd — ceea ce ești. Frusina Petrache muncește și acum, la 61 de ani, în cooperativa agricolă de producție. Ștefan, bărbatu-său, tot acolo, este chiar șeful unei echipe de cîmp.— Mamă Frusina, povestește-ne ceva despre o zi pe care o s-o ții minte.Din nou ochii... Apoi :— O zi din toamna trecută : 1 septembrie 1983. Eu i-am spus, in numele satului, „Bun venit la Grindu, tovarășe Nicolae Cequșescu", și l-am îmbrățișat. Cînd a aâzit că am zece copii mi-a strins mîna în mîna lui și mi-a urat „să-ți trăiască sănătoși și în pace și să fie vrednici de numele de român". I-am Urat și eu, din tot sufletul, să aibă viață lungă și fericită, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, spre binele partidului și al țării. Asta n-am să uit cit trăiesc.— Nepoți ai 7— Am, să-mi trăiască. Am nouă nepoți de la nouă familii ale copiilor. Costică abia s-a însurat, n-are încă. Dar mai aștept, copiii mei sînt tineri, iar neamul nostru e bun. Și nu numai al meu. Neamul nostru românesc e bun. Multă dreptate avea tovarășul Ceaușescu cînd, la ședința de zilele trecute, spunea că sîntem un popor viguros, cu familii trainice, în stare să creștem copii mulți și buni. Așa este, eu mă uit la ai mei și văd.

în țară vor fi fiind zeci de mii, pe cine să mai mire așa ceva 7Nu ne-am mirat nici cînd Constantin Ivan, maistrul și șeful ei direct, ne-a spus că „Gheorghița Mirea muncește bine, că are vocația meseriei și că face parte dintr-o echipă în care sînt 7 bărbați și 4 femei". E ceva deosebit 1 Nu, bineînțeles. Oare există in țară vreo întreprindere ori instituție în care femeile să nu lucreze cot la cot cu bărbații 7 Nici gind. Totul este absolut normal. Zi de zi — de la Sulina la Beba Veche, de la Mangalia la Sighetu Marmației, de la Baziaș la Darabani — țara îșl adaugă noi fapte de muncă pe care le semnează deopotrivă bărbații și femeile acestor locuri. Poate mai bine zis — femeile și bărbații. (Corecția o impune statistica : din cele peste 6 milioane de femei de vîrsta muncii, aproape 4,6 milioane sînt ocupate in activitatea economică și socială, iar dintre acestea 2,9 milioane lucrează în întreprinderi și instituții). Nu-i un adevăr de toate zilele ? Este.Mai spunea maistrul Constantin Ivan că „sudorița Gheorghița Mirea

9lucrează cu o îndemînare, o finețe și o atenție demne de invidiat și că toți membrii formației de lucru din care face parte cîștigă în fiecare lună — de cînd s-a introdus acordul global — sume care depășesc retribuția lor tarifară". Spuneți dumneavoastră : nu-i firesc 7 Se face Ia noi vreo discriminare între munca bărbatului și munca femeii ?! Nu se face. Și atunci este de mirare că acele persoane care lucrează bine și cîștigă bine 7 Nu, nu este. Așa cum n-are de ce să surprindă nici afirmația că Gheor- ghița Mirea dovedește în munca ei o „îndemînare". o „finețe" și o „atenție" deosebite. Oare există vreun studiu sociologic care să nu sublinieze tocmai aceste trăsături ale muncii femeilor 7 Noi recunoaștem că nu am observat...Ne mai spunea maistrul Constantin Ivan că sudorița căreia îi urmăream lucrul „a cîștigat un loc fruntaș la faza interjudețeană a Olimpiadei sudorilor". Nici acesta nu ni s-a părut a fi un fapt ieșit din comun, atît timp cit mii și
*
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GÎNDURI ÎNȚELEPTE DESPRE FAMILIE
e Gospodarul cu cit 

are copii mai mulți, 
cu atît e mai folosit

.< ' 1. •

® Vase de lut și copii 
nicicînd nu-s mulți 
la casă

© Copiii numeroși 
sînt bogăția 
romanului

® Copiii sînt mugu
rii unei generații 
nouă

® E dureros să fii 
fericit în viață și să 
ai casa pustie, fără 
moștenitori

9

mii de femei, în cadrul olimpiadelor pe meserii, cîștigă anual premiile destoiniciei și măiestriei.Poate că veți spune : de fapt, dacă tot știați atitea lucruri despre Gheorghița Mirea, ce doreați să mai aflați de la dinsa 7 Exact ceea ce am mai spus : cum o fi reușind 7 Mîinile ei gingașe și harnice de femeie sînt la temelia unor construcții deopotrivă de trainice : casa și fabrica. Ion, bărbatu-său, lucrează ca maistru în aceeași întreprindere. Deci, ambii sînt ocupați pînă peste cap cu ceea ce ține de viața zilnică a fiecărei secții de producție — cifre de plan, calitate, productivitate, economii... Pe de altă parte, soții Gheorghița și Ion Mirea au doi copii : Monica, de 9 ani, și Costel, de 2 ani și șase luni. Deci, cum or fi reușind cei doi să împace și munca și familia 7— Simplu, lucrăm la schimb. Și în Întreprindere și acasă. Ne înțelegem foarte bine. Asta contează cel mai mult. Avem o casă plină cu tot ceea ce ne trebuie. Recunoașteți și dv. că nu strică două retribuții în aceeași familie...— Bineînțeles, dar nu vă este prea greu 7— Eu am convingerea că nimic nu-i prea greu dacă-ți place ceea ce faci. Copiii sînt pasiunea amîn- durora : a mea și a lui ion. Luna trecută am împlinit 28 de ani și probabil că vom mai avea... Iar de meserie nu mă las, îmi place foarte tare.Doi membri ai Partidului Comunist Român : o femeie și un bărbat — Gheorghița și Ion. O autentică familie muncitorească. Doar una dintre sutele și sutele de mii de familii muncitorești autentice. O familie sănătoasă, trainică. întemeiată pe dragoste, respect, înțelegere. Doi soți care și-au înțeles menirea, datoria. Pentru că — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Consiliului Sanitar Superior — „fiecare familie are datoria de a se gîndi permanent la prezentul și viitorul poporului nostru ; viitorul său, existența sa sînt legate de vigoarea, de tinerețea sa, deci de natalitate, de creșterea continuă a populației, pentru a realiza această îndatorire fundamentală față de înseși destinele națiunii noastre."

Familii trainice, sănătoase, 
demne— Stimată tovarășă Ana Herman, sînteți prima femeie... primar din istoria Sighișoarei.— Sînt doar una dintre numeroasele femei-primar din România. Cum știți, femeile formează peste jumătate din populația țârii, iar promovarea lor se instituie ca direcție de acțiune a politicii partidului nostru, este parte integrantă a construcției noii civilizații socialiste. Activitatea desfășurată de partid în acest domeniu poartă amprenta decisivă a gîndi- rii social-politice a secretarului general al partidului, demonstrează superioritatea orinduirii noastre chemate să asigure afirmarea egală și deplină a principiilor de libertate și egalitate, de echitate și dreptate socială pentru toți membrii societății, bărbați și femei.

Desen de Tudor ISPAS

® Nu există familie 
dacă nu există copil

— Am întîlnit femei ministru, comandant de aeronavă , și de trauler de pescuit oceanic ; femei director de teatru, de întreprinderi industriale și de spitale, concert- maistru la filarmonică ; femei procuror-șef în județ ; femei șefi de proiecte și de programe etc., etc. Să însemne aceasta că promovarea femeii ar semnifica exclusiv accesul la... șefie 7— Nicidecum. Ar fi o înțelegere îngustă a fenomenului. Promovarea femeii se traduce la noi prin liberul acces la tot ceea ce înseamnă creație materială și spirituală. în mod deosebit după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, promovarea femeii la conducerea treburilor obștii se desfășoară ca un proces dirijat conștient, avînd la bază principiul valorii, al aptitudinilor și- calităților personale verificate in activitatea practică. In cei patruzeci de
Prestigiu clădit pe fapte, 

sporit prin muncăIntre evenimentele de seamă din viața ei, comunista Petra Bratu, din Puranii Teleormanului, îl numără și pe acela de acum șase ani. Atunci obștea cooperativei a împuternicit-o șefă de fermă. Clipa asumării unei răspunderi are dreptul la memorie. O întrebăm :— Cum e atunci cînd simți pe umeri grija pentru munca a 60 de oameni pe 1 000 de hectare 7— M-am născut aici, în deprinderea cu treburile cîmpului. Oamenii mă cunosc, eu la fel. Totul e să le cîștigi încrederea.— Și cum obține această încredere o șefă de fermă 2— Nu altfel decît oricare bărbat care ar fi în locul meu : prin rezultatele din lan. Că la noi, azi, așa se judecă oamenii, fie de-i bărbat sau femeie : după fapte.Un argument la remarca șefei de fermă Petra Bratu: anul trecut, cu toată seceta prelungită, ferma Petrei Bratu a realizat, în medie, 9 200 kg porumb boabe la hectar.— Sigur că nu ne mulțumește recolta de anul trecut — comentează interlocutoarea. Puteam mai 

ani de succese obținute sub îndrumarea partidului, femeile au demonstrat că, pe lingă bunele rezultate profesionale, pot obține rezultate bune și în munca de conducere. Apreciem cu deosebită satisfacție că femeile din România au ca model demn de urmat personalitatea multilaterală, apreciată pe plan național și internațional, a savantului, omului politic și militantului revoluționar care este tovarășa Elena Ceaușescu, a cărei activitate prodigioasă ne umple inimile de admirație și respect.— Cum socotiți că se îmbină aici, la Sighișoara, dublul rol al femeii ? Ne referim la rolul său activ în economie, pe plan politic și social și la rolul de soție și mamă.— Ca peste tot există loc de mai bine. Trebuie să vă spun că, și de 

1

V

astă dată, indicațiile și orientările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostite Ia ședința Consiliului Sanitar Superior, corespund întru totul intereselor națiunii noastre, dorinței de a ne dezvolta ca popor demn, puternic și sănătos — și fizic, și intelectual, și moral. Am înțeles cu mai multă claritate că noi, comuniștii, purtăm o mare răspundere și' în realizarea politicii demografice, ca una dintre problemele fundamentale ale progresului multilateral al societății noastre. Acum, datoria noastră este de a desfășura o și mai intensă activitate educativă în rîndul întregii populații, al tineretului, pentru întărirea familiei și creșterea natalității, pentru înțelegerea răspunderii pe care o avem cu toții în a dărui țării vlăstare numeroase, menite să sporească și să întărească marea familie a națiunii noastre socialiste.

mult. Cu toată seceta care a fost. Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a îndemnat nu o dată să muncim astfel îneît, indiferent de condițiile naturale, să realizăm recolte mari, stabile. Cum să ajungem la aceste recolte, iată întrebarea care s-a pus și în ferma noastră, unde majoritatea o formează femeile. Este întrebarea care a frămintat și-i frămîntă pe toți cooperatorii din Purani, de vreme ce pentru 1984 ne-am propus să obținem : 10 tone de porumb boabe, in medie, la hectar, 5 500 kg grîu, 6 000 kg orz, 50 tone de sfeclă de zahăr, 3 000 kg floarea-soarelui;— Sînt obiective ambițioase, tovarășă Bratu, nu 7— Este strategia noii revoluții agrare. O părticică din aceasta se înfăptuiește și aici, la Purani, cu forțele noastre.„Forțele noastre" înseamnă marea masă a cooperatorilor. Din aceasta, o bună parte o reprezintă femeile. Fruntașe in muncă, dar și mame și soții și bune gospodine. Și fie că se numesc Petra Bratu ori Tudorina Chelu, Ioana 

Dobrin sau Petra Sțânilă, Maria Ene sau Elena Anghel, Maria Bo- bîrnea sau Floarea Feleagă, ele sint exemplu. Eie au un cuvmt greu de spus privind îndeplinirea planurilor de producție ale cooperativei. Ele vorbesc cu siguranță despre strategia noii revoluții în agricultură tocmai pentru că, cu munca și vrednicia lor, alături de bărbați, traduc în viață, întocmai, obiectivele acestei revo-
Tovarăși de muncă,
tovarăși de viațăUn laborator de cercetare e ca o inimă unde se concentrează uriașa putere a unei uzine. Dezvăluim acest gind tehnicienei chimiste Bordaș Agneta, de la „Sinteza", din Oradea. Ne răspunde.— E firesc să aveți acest sentiment. Aici se adună, ca să zic așa, toate antenele procesului de producție. De aici pleacă multe antene ale noilor tehnologii.— Ce reprezintă pentru o tinără ca dumneavoastră un asemenea loc de muncă 7— N-aș vrea să spun vorbe mari, dar faptul că mă aflu în acest loc de muncă ilustrează realitatea de necontestat a egalității șanselor pentru fiecare cetățean, azi, în România. Șă mă explic în două cuvinte : eu sînt de naționalitate maghiară și mi-a plăcut să mă dedic chimiei. Totul a fost să dovedesc că-mi place, că sînt pregătită în acest domeniu. Mai departe, porțile s-au deschis singure.Bordaș Agneta amintește doar despre porțile destinului ei personal. Dar chiar aici, la „Sinteza", unde lucrează în deplină armonie români și maghiari — ca dealtfel pe tot cuprinsul țării — pe asemenea porți ale egalității, ale șanselor egale, pășesc în fiecare zi mii și mii de tineri, de oameni în puterea vîrstei..Reluăm firul discuției cu interlocutoarea noastră :, — Sînt nouă ani de cînd v-ați consacrat pasiunii dumneavoastră : chimia. Vreți să aruncați o privire asupra acestui timp de muncă și de viață ?— Fac deseori acest lucru. Și de fiecare dată constat cu bucurie că am multe lucruri trainice pe care mi le trec la activ. Mi-am întemeiat familia aici, în fabrică, unde soțul e operator chimist. Băiatul

Cu gindul și inima la creșterea 
generației de miineIn iulie se vor împlini doi ani de cînd profesoara Rodiea Mafteiu este directoare a Liceului industrial nr. 2 din Dorohoi. Cu prilejul numirii i-a fost dat să audă aprecieri de felul următor : „Vom avea în jurul a 1 200 de elevi, ne trebuie o persoană energică. Iar ea este cea mai energică dintre noi toți" ; „Promoțiile de care s-a ocupat ca dirigintă n-au dat societății nici un «om-problemă»“ : „Ca soție, mamă și activist obștesc al comitetului orășenesc de partid este un exemplu pentru multe femei".în nici doi ani, liceul condus de Rodiea Mafteiu a trecut — de pe un loc de neinvidiat — pe primul in ierarhia liceelor botoșănene.— Performanța aceasta este cea mai mare dintre satisfacțiile dumneavoastră profesionale ?— Nu. Cea mai mare, poate pentru că a fost și prima, am trăit-o în al doilea an de activitate in învățămînt. Era în ziua de 8 Martie cînd, după o oră de curs, m-a așteptat un fost elev al primei mele promoții. Mi-a oferit un buchet de flori și... a dispărut. în buchet am descoperit o felicitare : „Vă mulțumesc pentru că ați descoperit ceea ce era mai bun în mine". O păstrez și azi...— Emoționant.— Nu-i numai asta. De fapt, de aici cred că trebuie să pornească munca oricărui educator — în familie, școală, la locul de muncă — de la a descoperi și pune în valoare ce este mai bun în ffecare tînăr. E o îndatorire cerută de însuși locul personalului didactic în societatea noastră de azi : de a fi în avanposturile celei mai generoase și de răspundere construcții — omul nou.

Sînt, toate acestea, fapte și opinii ale unor femei cu care am 
discutat in aceste zile. Am regăsit in ele ecoul vibrantelor, insufleți- 
toarelor îndemnuri adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, celor care dau viață pentru viață : „Cea mai 
înaltă îndatorire patriotică, cetățenească a fiecărei familii este de a 
avea și a crește copii". Am deslușit, in privirile lor, in cuvintele lor 
adînca înțelegere a faptului că - o dată mai mult - sînt chemate să 
fie ceea ce au fost întotdeauna femeile acestor plaiuri încununate de 
Carpați : muncitoare harnice, mame bune și educatoare de nădejde 
ale celor mai tinere vlăstare ale țării.

Sînt fapte și opinii care luminează una dintre realitățile fundamen
tale ale vieții noastre : alături de bărbați, mamele, soțiile, fiicele și 
surorile noastre demonstrează, prin tot ceea ce fac, ce este in stare 
să realizeze femeia liberă, egală, demnă, într-o țară în care întregul 
popor este stăpîn pe destinele sale.

Acum, în anul patruzeci al libertății noastre.

Iuții. „Femeile sînt aurul nostru, rostește convins Marin Ncdea, Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei. Iar recoltele mari depun cea mai bună mărturie despre strădania lor, de-a lungul tuturor celor patru anotimpuri ale anului. Iată de ce, și acum, să mi se îngăduie să le aduc din inimă un cuvint de mulțumire pentru munca lor — dusă acolo, pe cîmp, in arșițe și ploi — de înflorire a cooperativei, a țării întregi".

nostru este deja în clasa I. în acest răstimp, echipa de cercetare din care fac parte a definitivat tehnologiile a circa 20 de noi produse. Unele dintre acestea, competitive cu produse realizate pe plan mondial. Sînt toate acestea bucurii care pot umple viața 7 Eu zic că da.— Cum se simte o femeie aici, pe baricada noului 7— Mai întii că nu sînt singura. Gindiți-vă numai cite femei lucrează la noi, în cercetare, în stații pilot, în atitea domenii generatoare de nou. întrebarea dumneavoastră ar putea fi deci, foarte bine, întoarsă și spre bărbați, nu 7— Viața Agnetei Bordaș se compune deci din asemenea împliniri...— ...și din clipe, trăite, de neuitat.— O asemenea clipă.— Cea trăită în iunie 1982, cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost aici, pe platforma industrială a Ora- dei. S-au conturat atunci direcții clare de acțiune pentru activitatea viitoare. Și din nou secretarul general al partidului a exprimat limpede adevărul care trăiește în inimile noastre, și anume : că faptele consacrate înfloririi României socialiste reprezintă graiul unic al frăției în care se cuvine să ne exprimăm fiecare cetățean al tării — român, maghiar, german. Ca unitate de cercetare ne simțim pe deplin angajați in efortul de a îndeplini întocmai indicațiile secretarului general al partidului nostru. In această direcție, pentru mine și colegii mei, activitatea bogată a tovarășei Elena Ceaușescu, grija și sprijinul pe care-1 acordă dezvoltării și afirmării științei românești reprezintă un strălucit model.

— Dat fiind gradul actual de angajare socială a părinților, unii susțin că de educația tinerei generații trebuie să răspundă numai școala.— Și școala, bineînțeles, dar nu numai. Firesc, primează familia, mediul de proveniență. Deloc în- tîmplător se vorbește despre „cei... șase ani de acasă". în primii ani de viață un copil se modelează mai ușor, principalele deprinderi atunci se formează. însă mai mult decît sfaturile contează enorm exemplul personal al mamei și al tatălui, al fraților mai mari, ceea ce copilul vede și aude în casă. Școala doar continuă un proces început odată cu cintecul de leagăn...— Deci, școala și familia.— Firește. Avem încă multe de făcut pe planul activității educative. în cuvîntarea rostită la ședința Consiliului Sanitar Superior, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne atrăgea atenția și nouă, educatorilor, să acordăm o atenție mult sporită pregătirii tineretului pentru a întemeia familii trainice, pentru a da naștere și a creștk copii. Și pe bună dreptate 1 Este interesul fiecărei familii, al întregii noastre colectivități socialiste, de a avea urmași mulți și viguroși care să ne continue și să ridice pe trepte mai înalte scumpa noastră patrie.Exemplul personal al mamei și al profesoarei Rodiea Mafteiu este concludent, iar ca ea sînt în România sute și sute de mii de femei. Pentru ceea ce fac și vor face, fie-ne îngăduit să le oferim și de aici, din acest colț de pagină, un buchet de flori de gind și de suflet.

Mircea BUNEA
Ilie TANASACHE
și corespondenții „Scînteii"
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SARCINI ECONOMICE PRIORITARE SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Creșterea mai accentuată a productivității muncii
la Întreprinderea de utilaj chimic făgăraș pK COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI ORADEA

Anul trecut, colectivul întreprinderii de utilaj chimic din Făgăraș a depășit cu 14 la sută prevederile planului de creștere a productivității muncii. Practic, 98 la sută din sporul producției s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii. Important este faptul că această creștere se înregistrează după ce doi ani la rînd productivitatea muncii a sporit în ritmuri modeste, cu mult sub posibilitățile de care dispunea unitatea. în acest an, potrivit planului, productivitatea muncii urmează să crească cu 8 la sută. Cum s-a produs revirimentul în activitatea din anul trecut și ce garanții există că prevederile planului de creștere a productivității muncii în acest an vor fi realizate ? — îl întrebăm pe ing. Emil Lazăr, șeful biroului de organizare și normare a muncii.— Atît în anul trecut, cît și în acest an acordăm o atenție mult mai mare identificării și punerii operative in valoare a rezervelor de sporire a productivității muncii. Cu alte cuvinte, acționăm cu răspundere, sistematic, asupra fiecăruia dintre factorii care influențează productivitatea. Mă refer, îndeosebi, la introducerea progresului tehnic, la organizarea rațională a producției și muncii, la ridicarea pregătirii profesionale si Ia policalificarea oamenilor. Dealtfel, dispunem de un program special de acțiune elaborat pe baza orientărilor și sarcinilor cuprinse în Programul de creștere mai accentuată a productivității muncii adoptat de conducerea partidului. Prevederile programului nostru se referă atît la măsuri ce trebuie aplicate la nivelul întreprinderii, cît și la cel al secțiilor.Urmărim cîteva din principalele acțiuni întreprinse. în primul rind s-a trecut la efectuarea anumitor operații cu un număr mai redus de muncitori, sau la executarea unui număr mai mare de repere ori operații cu același număr de oameni. în acest scop au fost executate cu forțe proprii o serie de mașini specializate, cum sînt mașina de bercluit vi- role, mașina de rodat suprafețe plane ș.a. Concomitent s-a desfășurat 0 amplă acțiune pentru perfecționarea tehnologiilor de fabricație. Bunăoară, in cazul execuției elementelor de legătură — coturi, teurl și reducții — nu de mult tehnologia utilizată necesita un mare consum de muncă fizică, cu un randament scăzut și consum mare de materiale. Specialiștii întreprinderii au conceput și realizat o .presă de 250 t/f cu ajutorul căreia aceste piese se execută 

acum cu un randament de șapte ori mai mare. în sfirșit, fie și numai succint, amintim că dintre măsurile privind organizarea producției și a muncii rețin atenția îndeosebi cele care se referă la adincirea diviziunii muncii prin înființarea în aproape toate secțiile a unor formații de lucru specializate pe anumite operații. Eficiența muncii acestor formații a sporit și datorită aplicării acordului global.Investigațiile întreprinse în cîteva secții ne-au confirmat strădaniile 
PERFECȚIONAREA s
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DE FABRICAȚIE _____________ a__  
una din acțiunile de cea 

mai mare eficiență

care se depun pentru obținerea unor sporuri cit mai substanțiale de productivitate. în secția cazangerie programul de creștere a productivității conține 15 măsuri. Inginerul George State ne-a prezentat cîteva dintre ele : mașina de confecționat flanșe pentru racordare, executată in întreprindere, reduce manopera cu 30 la sută ; îmbunătățirea tehnologiei de realizare a turnurilor de acționare la reactoare și autoclave economisește munca a șase muncitori etc.— Am putea spori și mai mult productivitatea dacă am avea asigurate în toate cazurile condițiile materiale necesare, a ținut să precizeze ing. Sorin Pica, șeful secției. Un singur exemplu : pe baza numeroaselor comenzi primite pentru anul trecut, noi am organizat un flux tehnologic care să ne permită onorarea integrală a acestor comenzi. Or, din cauza 

neasigurării tablelor cu grosimi de 10—18 mm, de către Combinatul siderurgic. Galați, n-am reușit să ocupăm decît parțial capacitatea de producție asigurată. Datorită acestui fapt nu numai că n-am reușit să realizăm productivitatea inaltă posibil de realizat, dar n-am asigurat unor beneficiari 36 de rezervoare pentru stocarea gazelor lichefiate. Și nu este, din păcate, singurul caz de acest gen.Cu toate acestea, posibilitățile întreprinderii de sporire a productivi- 

tații muncii nu au fost epuizate. Fără a subaprecia rezultatele obținute în ultimul timp, este limpede că productivitatea muncii putea fi și mai substanțială dacă s-ar li asigurat toate condițiile unei desfășurări normale a activității productive. Și aici nu ne referim, numai la neajunsurile din aprovizionarea materială, ci și Ia acelea ale ncrespcctării normelor de ordine și disciplină in muncă. Sînt încă muncitori și cadre tehnice care, obișnuiesc să înceapă programul de lucra mai tîrziu și să-l încheie mai devreme cu 10—15 minute. Pare de neînțeles cum este posibil ca la ora cînd se încheie schimbul, unii muncitori și cadre tehnice să fie deja la poartă. în asemenea situații nu mai surprinde că indicele de utilizare a fondului de timp pe anul trecut a fost de numai 93 la sută.

Cum arătam, pentru 1984, întreprinderea de utilaj chimic are de realizat o creștere importantă a productivității muncii. Dacă se ține seama insă de schimbările care au intervenit și vor interveni în cursul anului in structura fabricației și în creșterea complexității produselor, sporul real de productivitate va fi cu 5—6 procente mai mare față de prevederile planului.— Apreciem că este o sarcină mult mai mobilizatoare pentru noi decît cea din 1983, ne-a declarat ing. Do- rcl Țuțurea, șeful serviciului organizarea și urmărirea producției și muncii. Iată pentru ce noi am acționat cu întreaga răspundere in direcția identificării și punerii în valoare a noi rezerve care să ne conducă la realizarea ei. Analiza inițiată în acest scop s-a desfășurat de la intrarea în uzină a materiilor prime și ipateria- lelor — pe întregul flux, pină la livrarea produselor finite. Și efectele nu au întîrziat. S-a reușit ca, pină la această dată, să fie făcute peste 70 de propuneri de măsuri, tehnico-or- ganizatorice, marea majoritate cu efecte directe asupra creșterii productivității muncii. între altele, este vorba de organizarea unui atelier cu flux tehnologic mai rațional și ephi- parea lui cu. utilaje de înaltă tehnicitate, unde vor fi executate noile, sortimente de elemente de legătură : teuri, coturi, reducții. Un alt atelier similar se va organiza în secția cazangerie și va fi profilat pe folosirea de butoaie din aluminiu pentru industria alimentară. în ambele ateliere se vor atinge niveluri mari in creșterea productivității muncii. Alte propuneri se referă la perfecționarea și extinderea unor tehnologii de fabricație, cum ar fi emailarea prin pudrare, debitarea cu plasmă sau mecanizarea unor lucrări grele cu volum mare de muncă etc. Acțiunea nu s-a încheiat și există convingerea că numărul de propuneri va spori în continuare.Se impune însă ca atît centrala industrială, cît și forurile ministerului de 'resort să sprijine eforturile întreprinderii privind asigurarea unei mai bune aprovizionări materiale, după cum pe plan intern, sub conducerea organizației de partid, trebuie să se acționeze ferm pentru întronarea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă, pentru organizarea superioară a producției, pentru ridicarea pregătirii profesionale.
Nicolae MOQANU
corespondentul „Scînteii"

Nici nu începusem bine discuția despre măsurile întreprinse în scopul creșterii productivității muncii la Combinatul pentru prelucrarea lemnului din Oradea, cînd inginerul Vladimir Oros, directorul unității, ne-a răspuns oarecum sentențios : „Ne-am deprins să nc bizuim intii de toate pe gindirea noastră tehnică, pe puterea faptei colectivului". Așteptăm, în mod firesc, amănunte.La începutul lui ianuarie, în urma sugestiilor formulate în adunările generale desfășurate la nivelul secțiilor, s-au conturat o seamă de idei și inițiative muncitorești care vizează cu precădere promovarea u- nor măsuri tehnico - organizatorice menite să determine creșterea în ritm susținut a productivității muncii, dar în egală măsură și reducerea cheltuielilor de producție, diminuarea consumurilor de materii prime, materiale și energie electrică. Un prim bilanț : numai în ianuarie și februarie au fost reținute peste 20 de propuneri care au fost și stimulate — în baza Legii nr. 57/1974— cu premii. Propuneri devenite deja „bun comun", eficiența aplicării lor regăsindu-se nemijlocit în producție.Sint însă mult mai multe acțiunile organizatorice care aici, în combinatul orădean, mobilizează în permanență potențialul creator, voința de. autodepășire.— Vedeți, cînd te obișnuiești cu ceva aproape că nu-i mai iei seama, jși continuă gindul inginerul Oros. Se intimplă deseori acest lucru. Atunci — am socotit noi — că ar fi util ca zilnic, intr-un sector de activitate, oameni „din afară", din afara lui, vreau să zic, de obicei din cadrul personalului tehnico-aplicativ, oameni cu ochiul mai proaspăt, să devină — pentru o oră — responsabili ai unui loc de muncă, timp in care să supună judecății critice tot ce se intimplă acolo, de la organizarea producției și aprovizionare la 

disciplină, consumuri, estetica produselor etc., și in raport cu cele constatate să propună soluții adecvate, viabile. Efectele au fost surprinzătoare de la primul experiment. Nu mai departe, fabrica „Alfa" dispune de utilaje de mare productivitate pentru croirea plăcilor din PAL. Un lucrător de-al nostru, într-o asemenea examinare critică, a reținut folosirea lor sub capacitate. In fond, cîți nu trecuserăm pe-acolo nu o dată ? Soluția și măsura dispusă : încărcarea lor cores
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probată printr-un spor 
de productivitate de 11 la sută

punzătoare, centralizînd aici croirea unor repere și pentru alte secții ale combinatului.Nu este însă singurul exemplu de acest gen. Agregarea mașinilor de lustruit cu șase cilindri, completarea lor cu sistem de celulă fotoelectrică și de transport automatizat au condus la triplarea productivității in acele locuri de muncă. Apoi, în secțiile de mai mică capacitate, reprofilate integral pe mobilier de calități superioare, cu grad de diversificare sporit și serii mici, s-au aplicat operativ propuneri de reorganizare a unor fluxuri tehnologice în sectoarele de finisaj și montaj. La „Bihoreana", de pildă, după cum ne relata tehnicianul Silviu Roatiș, șeful secției, organizarea unor benzi de montaj pe grupe de operațiuni a eliminat o sumedenie de locuri înguste, asigurind, în sectorul montaj, dublarea productivității muncii.

Noul nu se impune de la sine. O sensibilizare deosebită la necesitatea promovării lui hotărîte a atras după sine acțiunea „Fiecare cadru cu studii superioare sâ soluționeze, în a- fara sarcinilor de serviciu, probleme tehnice care să asigure o eficiență- echivalentă cu retribuția anuală". Ce rezerve interne de creștere a productivității muncii au fost valorificate în acest cadru ? în primul rînd, introducerea de noi tehnologii, acțiuni care vor avea ca efect o importantă economie de forță de muncă. Utilizarea mașinilor cu fir fu- zibil la îmbinarea furnirelor, de pildă, elimină un mare volum de manoperă, în- registrindu-se un spor de productivitate de 15—20 la sută, fapt ce impune generalizarea ei în toate secțiile combinatului încă din acest trimestru. Exemplele sint însă nenumărate, din multitudine 1 lor amintind studiile privind optimizarea programării producției pa loturi ; modificarea și îmbunătățirea tehnologiilor de finisare, grupă de operațiuni la care productivitatea a sporit cu 25—30 la sută ; activizarea mijloacelor fixe inactive și a celor refolosite la capacitate, numai pe această cale pre- liminîndu-se obținerea unni producții suplimentare de peste 4,1 milioane lei ; extinderea gradului de cooperare intre secții, centralizind.la fabrica „Alfa" croirea și prelucrarea parțială a unor repere și pentru aici», secții.Iată enunțate doar citeva dintre măsurile prin a căror aplicare se scontează un spor de 11 Ia sută a productivității muncii. Sint fapte care - dovedesc că efortul propriu își spune cuvintul, că oricare om al muncii din unitate este pe deplin convins că depășirea planului, sub imperativul unei eficiențe sporite, poate fi realizată numai prin participarea activă a fiecăruia și a tuturor la un loc.
Ioan EAZA
corespondentul „Scînteii"

PUTEM ÎNCEPE SEMĂNATUL IMEDIAT!
Cu specialiști din agricultura județului Giurgiu despre pregătirile făcute pentru

O CAMPANIE CÎT MAI SCURTĂCAMPANIE CIT MAI SCURTADespre obiectivele acestei campanii de insămînțări și despre modul concret de organizare și desfășurare a lucrărilor ne-a vorbit mai intii inginerul Gheorghe Nițu, directorul general al Direcției agricole județene Giurgiu. L-am găsit la una din unitățile reprezentative ale agriculturii județului — întreprinderea de sere „30 Decembrie" — unde erau prezenți toți specialiștii cu munci de răspundere din unitățile agricole ale județului. „Profităm de timpul neprielnic din acest inceput de martie. — ne spune interlocutorul ' — pentru a face o ultimă instruire a celor care vor conduce întreaga activitate din campania de însămințări. Specialiști de la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea, invitați de noi, prezintă ultimele noutăți în ce privește tehnologia fiecărei culturi, soiurile și hibrizii cei mai productivi. Vreau să precizez că pentru acest an vom introduce, cu multă grijă, in cultură, hibrizii cei mai productivi. De fapt, această acțiune am început-o incă din toamnă, iar acum, sintem in faza definitivării cunoașterii pină in cele mai mici amănunte a tehnologiei fiecărei culturi. Este și firesc să procedăm astfel, intrucit avem sarcini deosebite în acest an al producțiilor record. Avem de însămințat în această primăvară o suprafață de 171 210 hectare, dintre care în prima epocă 55 541 hectare cu sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, cartofi, legume și plante furajere".— Cind se va da semnalul pentru începerea semănatului ?— Și mîine, dacă terenul permite intrarea tractoarelor în cimp. Ar fi fost .momentul, dar chiar dacă întlr- ziem citeva zile, ne bucurăm că ’solul are acum umiditate suficientă, 

O lucrare de actualitate in legumicultura : repicarea răsadurilor de vinete, 
in imagine : aspect de muncă de la I.P.I.L.F. Giurgiu

O ultimă verificare a calității reparațiilor la semănători înainte de o intra in brazdă. 
Directorul I. A. S. Ciorogîrla, tovarășul Ă. Teju, in prim-plan - stingă, împreună cu 

Gheorghe Ștefan, șeful fermei 7, sînt mulțumiți de reglajele făcute de mecanizatori

Sub brazdă numai sămînță de bună calitate I La I.A.S. 
Ciorogirla, toată sămînța este la ferme, bine depozitată- 

pe soiuri și hibrizi

ba chiar pe alocuri este nevoie să intervenim prompt, cu forțe sporite, pentru evacuarea apelor stagnante pe semănături și araturi. Spuneam că putem începe’ chiar de miine semănatul pentru că pregătirile sint încheiate, iar activitatea este organizată mai bine decit in anii trecuți. Am. urmărit cu perseverență înfăptuirea programelor de măsuri stabi
© Au fost asigurate peste 1 600 de agregate complexe 
© O sută de tabere de câmp dotate cu tot ce este ne
cesar ® 20 milioane fire de răsaduri de legume pentru 
grădinile unităților agricole și ale cetățenilor ® Apa 
care băltește — eliminată fără întîrziere © Specialiștii 

verifică acum cîmpul pas cu pas

lite de comitetul județean de partid privind organizarea muncii în acord global pe întreaga suprafață, constituirea formațiilor complexe și stabile de mecanizatori și cooperatori pe ferme de producție, întocmirea de programe de lucru pentru fiecare cultură, repartizarea cadrelor de specialiști pe consilii și unități, pină la ferme, ridicarea nivelului de pregătire profesională a .tuturor celor ce lucrează pe ogoare.Marți și miercuri, pe ogoarele județului Giurgiu ne-a iptimpinat in timp neprielnic — ploaie, lapoviță, ninsoare abundentă și vini puternic. Cu atît mai mult sînt de apreciat secvențele de muncă intilnite pe un lung traseu străbătut prin mai multe unități agricole.întreprinderea de sere „30 Decembrie". Tovarășul Dumitru Trlncă, 

coordonatorul sectorului horticol al întreprinderii, ne conduce prin citeva sere. Zeci de muncitori lucrau la re- picatul legumelor din prima epocă și pregătirea paturilor germinative pentru semănatul legumelor din epoca a doua. „Anul acesta vom produce 20 milioane de fire de răsaduri pentru diferite legume — ne spune din- sul. Din acestea, 15 milioane sint 

pentru diferite unități agricole din județ, cum sînt cele din Copăceni, Adunații Copăceni, Sabaru, Mihăi- lești, Dărăști, Bragadiru, I.P.L. Uzu- nu și altele. Este și primul an cind vom asigura un milion de fire de răsaduri pentru gospodăriile populației. Sintem cu ochii Ia vreme pentru a începe plantarea imediat ce terenul se zvintă. Primele culturi plantate vor fi varza timpurie sub tuneluri de plastic și salata — în solarii".Am reținut la această unitate citeva inițiative de valoare mai largă, împărtășite de tovarășul Dumitru Mihai, director adjunct, inițiative menite să pună bazele producțiilor record de legume din acest an. „Aici se va aplica o nouă tehnologie pentru tomatele cultivate in solarii. Ea constă în repicarea a două fire de tomate la cite un cuib de 10X10 cen

timetri. In felul acesta, densitatea se va mări de la 50—60 mii la 70—80 mii plante la hectar. De asemenea, cirnitul se va executa la inflorescența a,treia, asigurindu-se prin aceasta o producție mai timpurie și venituri mai mari. Tot aici, specialiștii au pus la punct tehnologia de irigare locală cu ajutorul tuburilor din folie de polietilenă perforate. Avantajele constau in distribuirea mai uniformă a apei, evitarea stresării plantelor și realizarea unor economii de forță de muncă, energie și combustibil. Ar mai fi de adăugat că pentru acest an vor fi încercate un mare număr de. soiuri de varză și tomate timpurii cu creștere determinată, cu perioade scurte de vegetație, pentru a fi introduse apoi in cultură pe suprafețe mari.— Dealtfel, in unitatea noastră, care ocupă un loc fruntaș pe țară in întrecerea socialistă pe anul trecut — ne spunea tovarășul Alexandru Enciu, Erou al Muncii Socialiste, directorul întreprinderii — obținerea de producții record a devenit un lucru obișnuit. Și aceasta ca rod al preocupării pentru aplicarea fermă și consecventă a celor mai noi cuceriri ale științei agricole.In acest mod responsabil se lucrează și in alte mari unități producătoare de legume, cum sint I.P.L. Uzunu, asociațiile economice Vedea și Izvoarele, precum și in fermele I.P.I.L.F. Giurgiu. Este dealtfel ceea ce caracterizează în aceste zile activitatea tuturor unităților agricole producătoare de legume. „Așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, vrem ca intr-adevăr în acest .an să facem legumicultura

Gata pregătite, tractoarele de Ia ferma Poenari așteaptă momentuldupă regulile legumiculturii, adică grădinărie și să nu o tratăm ca pe culturile de cimp — ne spune ing. Corneji Bernat, directorul Trustului județean al horticulturii. Vom cultiva 10 500 de hectare cu legume in ogor propriu, 6 800 hectare cu legume in cultură dublă și 3 200 hectare cu legume in cultură succesivă. Avem prevăzut să realizăm o producție totală de 248 000 tone, cu 8 000 tone mai mult decit în 1983. Pentru aceasta trebuie să producem 316 milioane fire de răsaduri. Majoritatea unităților iși vor produce singure materialul să- ditor, iar pentru 20 de unități, care nu au bază materială, vom asigura răsadurile necesare în unități specializate".Sint măsuri bune și, după cum ne-am convins, oamenii își cunosc sarcinile, fiind hotăriți să le îndeplinească exemplar. Se impune însă, în același timp, o mai mare grijă pentru asigurarea bazei materiale necesare unora dintre unitățile agricole. 

Ne referim la aprovizionarea cu îngrășăminte chimice și erbicide care se desfășoară nesatisfăcător.Străbatem ogoarele județului. Pentru oricine este clar că solul este îmbibat cu apă pină la saturație. Și ploua in continuare. In multe locuri se văd ochiuri de apă pe semănături și arături. „Firește, am dorit refacerea rezervelor de umiditate din sol, dar acum pe alocuri apa este in exces — ne spune inginerul A. Teju, directorul I.A.S. Ciorogîrla. E- ram gata să incepem semănatul, insă situația din ultimele zile ne-a obligat la redistribuirea forțelor pentru evacuarea excesului de umiditate, îndeosebi de pe terenurile unde urmează să semănăm. în toate fermele am organizat echipe de oameni care deschid rigole pentru scurgerea apei. Folosim și motopompele pentru evacuarea apei din bălți".La ferma 7 Poenari, ne convingem la fața locului de operativitatea cu care se acționează. Un număr de 12 oameni echipați cu cizme de cau- 

decianșării lucrărilor in cimpciuc se luptau cu noroiul și apa pentru deschiderea șanțurilor și rigolelor de scurgere. Inginerul Gheorghe Ștefan, șeful fermei, se afla printre oameni la această acțiune, dar gîndurile lui, mărturisite nouă, erau concentrate tot asupra campaniei. „Sarcina noastră, a specialiștilor, este acum să verificăm cimpul pas cu pas și să dirijăm forțele la momentul oportun acolo unde se poate lucra — ne-a spus șeful fermei. Avem toate utilajele puse pe poziție de start. Mecanizatorii au încheiat contracte pentru executarea lucrărilor in acord global și au fost instruiți pentru a respecta întocmai normele de calitate prevăzute de tehnologia fiecărei culturi".Deși era frig și burnița în rafale, Ia C.A.P. Călugăreni activitatea nu a contenit nici o clipă. Președintele cooperativei, Ion Logofălu, ne prezintă punctele „fierbinți" de lucru : 40 de oameni sînt în gară la descărcarea vagoanelor cu îngrășăminte chimice, 125 sint la confecționarea aracilor pentru susținerea tomatelor, 30 — la transportul bălegarului pentru răsadnițe, 20 — la alesul semințelor de floaren-soare- lui Ia masă, 70 — in zootehnie, iar 40 — la săparea de șanțuri și rigole pentru evacuarea excesului de apă. „Acolo unde apa stagnează in bălți mari — ne spune președintele cooperativei — folosim două moto- pompe pentru dirijarea ei prin conducte către zonele cu scurgere naturală. Apa trebuie evacuată cu repeziciune, pentru ca semănăturile să nu se sufoce". Și in alte unități agricole din consiliul agroindustrial Frățești, cum sint C A.P. Oinacu și C.Ă.P. Braniștea, zeci de oameni lucrau la . săparea de șanțuri și rigole, pentru scurgerea apei în exces. „Trebuie să intervenim cît mai repede — ne, spunea Ilie Anculescu, președintele C.A.P. Braniștea — pentru a forța apele in exces să se retragă de pe ogoare. Numai astfel vom putea începe semănatul mai repede. Iar noi sintem pregătiți ca, incă din prima zi in care starea terenului va permite, să ieșim cu se- mănătorile in cimp".
Aurel PAPADIUC
Petre CRISTEA
Foto : E. DICH1SEANU
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Formarea conștiinței noi, socialiste a oamenilor muncii
la temelia înfăptuirii neabătute a politicii partidului

REZULTATELE CONCRETE ÎN ÎNDEPLINIREA
PLANULUI IN ECONOMIE

criteria esențial de apreciere a calității activității
politice a organizațiilor de partid

Principala preocupare la ordinea zilei a organelor și organizațiilor de partid o reprezintă înfăptuirea ho- tărîrllor adoptate de cel de-al XII-lea Congres și Conferința Națională ale partidului, a programelor speciale menite să ducă la punerea în valoare a resurselor energetice și de materii prime de care dispunem, la descoperirea de noi surse, la elaborarea și introducerea mai rapidă în producție a unor tehnologii avansate. Așa cum s-a subliniat la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 24 februarie a.c., un accent deosebit trebuie pus pe creșterea calității produselor — problemă fundamentală pentru întreaga noastră dezvoltare e- conomică — pe folosirea la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, pe intensificarea și perfecționarea activității de ridicare a pregătirii profesionale. De asemenea, un obiectiv esențial îl reprezintă reducerea mai substanțială a consumurilor de energie și combustibil, de materii prime și materiale, prin îmbunătățirea tehnologiilor existente, prin introducerea de noi tehnologii. Urmînd neabătut strategia înfăptuirii unei noi revoluții agrare, secretarul general al partidului a configurat liniile de forță care privesc accentuarea factorilor intensivi de creștere a producției vegetale și animale prin extinderea mecanizării și chimizării, aplicarea tehnologiilor moderne, a lucrărilor de ridicare a potențialului productiv al pămîntu- 'lui, creșterea producției vegetale și animale în gospodăriile populației.Din această perspectivă, formarea și ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, profund implicați și pe deplin edificați asupra îndatoririi lor patriotice de participare, prin activitatea lor cotidiană la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a României, do- bîndesc o deosebită importanță. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a precizat înaltele îndatoriri ce revin organelor și organizațiilor de partid pentru ca munca ideologică și politicoreduca- tivă'Lsă “se afirme tot mai mult ca ang I? ‘ v <,,al■ t9-TUtern TSdbO!

active, combative, revoluționare din partea fiecărui om al muncii. „Este necesar, a arătat secretarul general al partidului nostru, să facem ast el incit întreaga activitate teoretică, ideologică, politico-educativă și cul- tural-artistică să dezvolte și mai puternic spiritul de răspundere, hotă- rîrea maselor, a întregului popor de a înfăptui neabătut Programul partidului, politica internă și externă a României socialiste*'. Sub semnul acestor imperative acționează și organele și organizațiile de partid din județul Maramureș.Faptele ne-au probat că rodnicia

prime și materiale, energie, combustibil, modernizarea produselor, introducerea de noi tehnologii, creșterea efectivelor de animale, conservarea și sporirea potențialului productiv al pămîntului. în prezent se aplică cu bune rezultate 18 inițiative muncitorești, dintre care „Brigada de muncă și viață comunistă" dotată cu trofeul „Diamant de Maramureș" are in minerit o frumoasă tradiție.Față de realizările din 1983, sarcinile de plan pe acest an in industria județului Maramureș înregistrează importane creșteri la toți in-
VIAȚA DE PARTID IN JUDEȚUL 

MARAMUREȘ

Sică for.ță tfahsfbtrhatoare pe /'îeții materîșie''și spirltuăleO pîplaiw,..-.„,Hv..................a societății, al determinării poziției

intervențiilor educative este direct proporțională cu eforturile depuse pentru asigurarea continuității și caracterului diversificat și atractiv al acțiunilor organizate. înțelegem prin aceasta, înainte de toate, eliminarea oricăror tendințe de formalism din procesul educației politico- ideologice și cultural-artistice, odată cu ridicarea gradului de receptivitate față de exigențele, preocupările destinatarilor acestei activități.Astfel, folosind mai bine colectivele de agitatori, propaganda vizuală, mânca politică de la om la om, organele și organizațiile de partid, de masă Si obștești din județ situează în centrul activității politico-educative de masă cunoașterea de către toți oamenii muncii a sarcinilor ce le revin pentru îndeplinirea în bune condiții a indicatorilor economici, valorificarea la maximum a tuturor resurselor materiale și umane de la fiecare loc de muncă, întărirea ordinii și disciplinei, creșterea efi- ■ cienței întregii activități economice, în acest context, acordăm o atenție deosebită extinderii și generalizării experienței înaintate, inițiativelor valoroase. în ultimul timp organizăm în mod sistematic numeroase schimburi de experiență privind : reducerea consumurilor de materii

dicatorii, ceea ce Implică participarea intr-un înalt grad de competență a muncii politico-educative la creșterea eficienței și productivității în toate compartimentele activității economico-sociale.Pornind de la imperativul asigurării bazei de materii prime și energetice, organele și organizațiile partid din mineritul și geologia județului sint Îndrumate de către mitetul județean de partid să imprime acțiunilor specifice de propagandă un luționar, forțelor Ia valoare a extragerea elemente utile din minereurile ploatate, precum și la creșterea randamentelor de extracție și a producției de minereu. Este semnificativ în acest sens faptul că în 1984 județul beneficiază de un volum de investiții de 500 milioane lei pentru cercetări și prospecțiuni geologice in vederea sporirii rezervelor de minereuri din zona Borșa, Vișeu, Tibleș, Răzoare și Baia Sprie. Dealtfel, și ca rezultat al dezvoltării conștiinței politice, minerii și sondorii de la întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice din Baia Mare au realizat anul trecut lucrări supli-

deco-pronunțat conținut revo- de mobilizare a tuturor punerea mai devreme în zăcămintelor cercetate, Ia unui număr mai mare de ex-

DEZVOLTAREA SPIRITULUI GOSPODĂRESC

in obiectivul aparatului de filmatprezenți la instrui- adjuncți cu propa-Eram deunăzi rea secretarilor . . _ganda din comunele județului Ialomița. La un moment dat, pârtiei-’ panții.au fost invitați să vizioneze cîteva filme realizate pe plan local, cu forțe proprii. Trei dintre ele, inspirate de o serie de deficiențe din activitatea economică a unităților agricole, purtau titlul sugestiv : în căutarea spiritului gospodăresc in I.A.S.-uri, in S.M.A.-uri și C.A.P.- uri ; cel de-al patrulea era intitulat semnificativ „Timpul liber al căminelor culturale". Realizarea acestor pelicule, întregul complex de acțiuni care le-a urmat, problematica deosebit de actuală pe care au fost axate conturează toate o preocupare demnă de atenție pe care am crezut de cuviință că trebuie să o facem cunoscută.Prima peliculă derulează mai întîi o serie de imagini din unități, care ilustrează convingător că spiritul gospodăresc este la el acasă. Sectoare zootehnice bine îngrijite, mașini reparate și așezate la adăpost, curățenie și ordine peste tot. Sediul I.A.S.-ului Balaciu, de pildă, curtea și terenurile din preajmă sint o adevărată carte de vizită care ne face de fapt cunoștință cu rezultatele unui colectiv fruntaș ce a fost distins cu Ordinul Muncii clasa 1, cu steagul de unitate fruntașă pe ramură și alte distincții ce răsplătesc pe cei harnici....Brusc aparatul de filmat proiectează și imagini ce atestă, așa cum insoirat arăta comentariul la peliculă, că spiritul gospodăresc a fost așezat în unele unități sub brazdă ; Imagini ale risipei și neorinduielii, imagini care incriminează condamnabila atitudine de abdicare de la cerințele spiritului de răspundere, ale bunului gospodar. La I.A.S. Bă- răgand, de pildă, 7 grajduri moderni- -zate, gata să primească în cele mai bune condiții vaci și juninci. sînt nefolosite, iar în imediata apropiere a acestora, alte grajduri, care trebuiau terminate de mai mulți ani, sînt încă în construcție. La I.A.S. Borănești lipsa de orînduială te intlmpină de cum intri pe poarta unității. Imaginea dezolantă a tractoarelor și mașinilor agricole, remorcilor și utilajelor aflate sub ploaie, în condiții precare, roase de rugină, este întărită de cea a construcțiilor neîngrijite, cu pereți dărăpănați, cu acoperișuri sparte. O grămadă de sfeclă este pe punctul de a se transforma într-o grămadă de gunoi în apropierea sediului I.A.S. Ograda.Imagini care contrastează cu activitatea harnică a celor mai multe colective din județ prezintă și celelalte pelicule. De pildă, secția Dridu a S.M.A. Fierbinți este parcă înghițită de mașini casate, de alte utilaje care stau în ploaie așteptind reparațiile. în mod asemănător se prezintă lucrurile la I.A.S. Fierbinți, unde, în plus, pelicula ne arată o ' combină Gloria C 12 optima adusă pentru experimentări de Institutul de proiectări pentru mașini agricole șl uitată aici de ani și ani de zile.Urmează și celelalte filme. Apoi o tăcere grea, apăsătoare, se așterne în sală. Participanții — mulți dintre ei din comunele pe teritoriul cărora au fost filmate imaginile proiectate

— parcă nu mai au curajul să se uite unul la altul, să ridice privirea. Frînturile de cuvinte, de comentarii care se mai auzeau în timpul derulării peliculei au încetat și ele.Tovarășa Constanța Czerwinski, secretar al comitetului județean de partid, intervine. „Ei, ce aveți de spus. Nu vă simțiți și dumneavoastră vizați?". Și numește pe,cineva să-și spună părerea. Se începe direct... cu autocritica. „Nu credeam că lucrurile stau chiar așa, deși trăiesc în comună". Al doilea vorbitor, la fel. Nici umbră de contestare. Nimic din cunoscutele justificări : „cauze obiective", „nu am fost suficient ajutați", „nu ne-am mobilizat corespunzător".De ce filmul are un așa de puternic ecou, de unde forța sa de inriu- rire deosebită ? „Imaginea are, în primul rind, o deosebită forță de expresie, ne spune secretarul cu pro-

blemele de propagandă al comitetului județean de partid. Ceea ce arată ea nu poate fi contestat și, in unele cazuri, nici explicat. Și mai este ceva : de data aceasta, în mod deliberat ne-am orientat preponderent către o serie de aspecte negative. Prezentarea lor laolaltă. în cadrul aceleiași pelicule, dă o altă gravitate faptului căruia, dacă îl observi izolat, nu-i acorzi prea mare importanță. Altfel de reacție trezește în noi acum, după ce am vizionat filmele, utilajul lăsat in părăsire în curtea unei unități agricole. EI poartă mai puternic stigmatul risipei, al neglijenței, al nepăsării, pentru că avem proaspătă în minte imaginea pierderilor la care poate conduce repetarea acestor practici".Dar eficiența filmului ca metodă a muncii politice se reduce numai la acest aspect ? Sau, cu alte cuvinte, putem să ne bizuim numai pe forța de influențare, de sugestie incomparabil mai mare pe care o are pelicula în dezvăluirea unor stări de lucruri negative ? Relevăm cu satisfacție că acțiunile politico-educative organizate, pornind de la filmele a- mintite, ample și bine pregătite, au fost concepute ca parte integrantă a acestei metode a muncii politice. Cu alte cuvinte, nu este suficient să realizezi un film, ci tot atit de importante se dovedesc și acțiunile inițiate pe baza sa, care contrinuie nemijlocit Ia atingerea scopurilor propuse. Filmele de care am amintit, realizate la inițiativa biroului comitetului județean de partid, au constituit materialele de bază ale unor consfătuiri cu cadrele de conducere din I.A.S.-uri, S.M.A.-uri și C.A.P.- uri, cu organizatorii de consilii unice agroindustriale, cu secretari ai comitetelor comunale de partid, cu

activul de partid și de stat la diferite niveluri. Așa cum aveam să aflăm, cei invitați să vorbească erau parcă apăsați de imaginile proiectate cu cîteva momente mai înainte, nu-și găseau cuvintele, reușeau cu greu să lege ceva, erau vădit încurcați de realitățile pe care aparatul le dezvăluise fără cruțare.Dezbaterile organizate Ia nivelul județului pe marginea filmului au continuat in unitățile agricole, unde s-au elaborat programe concrete și operative de îndreptare a situației. Acolo grave, pindea tățile lui județean a propus analiza la fața locului. Așa s-au petrecut lucrurile la I.A.S. Bărăganu, Ograda, Slobozia. Membrii biroului care răspund de zonele respective au fost însărcinați să urmărească nemijlocit modul cum se acționează pentru îmbunătățirea activității. Mai mult, într-o serie de unități, cum ar fi I.A.S. Fetești, personalul de conducere a dus analiza mai departe, a relevat și alte deficiențe decît cele semnalate de aparatul de filmat, stabilind răspunderi clare pentru îndreptarea lor. De . fapt, de mai bine de o lună de zile, o parte considerabilă a forțelor din unitățile criticate s-au concentrat pe îndepărtarea lipsurilor.Dar lucrurile nu au rămas in acest stadiu. Chiar in zilele în care desfășuram investigația începuseră filmările pentru realizarea altor pelicule care urmăreau ce s-a întîm- plat de la prima filmare. Am însoțit și noi echipa care mergea cu aparatul de filmat prin cîteva unități. La I.A.S. Fetești, Stelnica, O- grada ne întîmpină cu totul alte imagini. Drumurile dintre grajduri sint acum pietruite, grajdurile reparate, îngrijite. Suprafețele „însă- mințate" pină mai ieri, alaltăieri cu fel de fel de mașini agricole au fost eliberate, urmînd să fie cultivate. Numai pe această cale, în unitățile agricole s-au redat agriculturii pesr te 120 ha teren. Din S.M.A.-uri, zeci și zeci de tone de fier vechi au luat drumul turnătoriilor. S-au recuperat o serie de materiale și piese deficitare, cum ar fi fier cornier, pot- coviță, jenți pentru remorci.Cel mai mare ciștig credem că este însă recuperarea... spiritului gospodăresc. Pentru că în tot ce s-a filmat nu era vorba numai de rugina ce eroda fierul, ci și de rugina delăsării, a lipsei de răspundere care eroda spiritul gospodăresc. Cîteva pelicule bine realizate au declanșat procesul de combatere a acestor neglijențe și acțiunile organizate ulterior promit rezultate bune. Rezultatele de pină acum o dovedesc. Deocamdată putem afirma că filmul ca metodă a muncii politice și-a dovedit din plin eficiența. Nu numai in planul înlăturării deficiențelor propriu- zise, ci și în cel — poate mai important — al creșterii exigenței față de muncă, față de gospodărireaxavutulul obștesc, îneît aspecte de ignorare a răspunderilor și grijii față de avutul obștesc să apară din ce în ce mai rar, dacă se poate chiar deloc.
Paul DOBRESCU 
Mihai V1ȘO1U

unde deficiențele erau mai iar înlăturarea lor nu de- numai de factorii din uni- respective, biroul comltetu-

mentare de cercetare și "deschidere in valoare de cîteva zeci de milioane de lei, ceea ce asigură intrarea mai devreme în producție a unor- obiective prioritare în 1984, cum ar fi cele de la Roata, Burloaia-sud, Aurum, Măgura — extindere, Măcîr- lău și Arinieș-Baia Borșa.Nu este insă mai puțin adevărat că în unele locuri de muncă, climatul de răspundere, rezultatele în producție ar fi mult mai bune dacă comuniștii, organele de partid ar acționa cu mai multă promptitudine în sensul prevenirii acelor neajunsuri care duc la delăsare, indisciplină, muncă de slabă calitate, pregătire politică și profesională nesatisfăcătoare. Așa se explică faptul că în timp ce minerii de la Ilba și Cavnic se mențin și în 1984 în fruntea întrecerii socialiste, fiind un model in aplicarea noului sistem de lucru în flux continuu in subteran și a acordului global, dînd lună de lună economiei naționale importante cantități • de minereuri peste plan, alte colective de mineri, cum sint cele de la I. , ,E. M. Șuior, E. M. Săsar și altele, nu-și realizează • • -extras.în agricultură, obținut producții trecuți, județul livra pentru prăsilă, altor zone țară, pină la finele actualului cincinal, cel puțin 6 000 exemplare de elită din rasa Brună de Maramureș, în acest scop, în prezent se desfășoară o amplă acțiune de îmbunătățiri funciare in conformitate cu programul național elaborat, precum și cu obiectivele cuprinse în Programul unic de creștere a producției agricole in gospodăriile populației.Privind însă cu exigența cuvenită rezultatele din acest domeniu, trebuie să arătăm că activitatea din agricultură, ca șl producțiile obținute nu sint pe măsura posibilităților reale existente, că unele organe și organizații de partid nu au folosit cu destulă eficiență toate formele activității politico-educative pentru mobilizarea forțelor și participarea tuturor sătenilor la valorificarea integrală. a resurselor de sporire ă producțiilor vegetale și animale. Numai așa se explică faptul că, de exemplu, în timp ce o seamă de cooperative agricole, cum sint cele din Bogdan Vodă — situată în zona montană a județului — Mireșu Mare, Tăuți Măgherăuș, au obținut o producție medie de grîu între 3 000 și 3 060 kg la hectar, alte unități situate in zona cea mai fertilă a județului, cum sînt cele din Lăcăcești și Cicirlău, cu terenuri în lunca Someșului, realizează la aceeași cultură abia ceva mai mult de 2 000 kg la hectar.Mai grav este faptul că In anumite unități cooperatiste, între care și cele din Boiu Mare, Urmeniș, Chechiș, Dragomirești, Ieud, Vălenii Lăpușului, Stremț, Săcălășeni, folosirea integrală și cu randament maxim a fondului funciar lasă mult de dorit. Nu se poate să nu facem o legătură între asemenea rezultate nesatisfăcătoare și munca politico- educativă pe care au desfășurat-o organele și organizațiile de partid din aceste localități. Tocmai de aceea comitetul județean de partid a luat măsurile necesare pentru ca din organizarea și desfășurarea în- vățămintului politico-ideologic, a propagandei de partid prin conferințe, din munca cultural-științifică de masă să fie înlăturat formalismul. iar conținutul educativ al acțiunilor organizate să aibă o legătură strînsă, directă cu preocupările fundamentale ale colectivelor de muncă.Comitetul județean de partid, celelalte organe și organizații de partid maramureșene sînt hotărîte să ridice calitatea muncii politico- educative, componentă inseparabilă a activității de partid în întregul său, să asigure îmbogățirea, în același timp, a conținutului muncii politico-educative cu noi valențe formative de substanță, in concordantă cu exigențele actualei etape a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.

neferoaseM. Borșa,planul la minereuunde în 1983 s-au superioare anilor are sarcina de a din

Ioan RETEGAN
secretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R.

PREDAREA ISTORIEI
mai puternic angajată în formarea

sentimentelor patriotice ale tineretului
PUNCTE DE VEDERE

între mijloacele prin care se asigură cunoașterea istoriei patriei, însușirea marilor sale învățăminte, școala ocupă neîndoielnic locul principal. Aici se studiază, organizat și sistematic, întreaga noastră istorie, aici se acumulează în timp cunoștințele și datele necesare înțelegerii multimilenarei existențe a patriei. Avind in vedere marile răspunderi ce revin’ școlii în adincirea cunoașterii trecutului național, în formarea pe această temelie a unor puternice sentimente patriotice, am solicitat unor cadre didactice opinii privitoare la căile de sporire a aportului predării istoriei la educația patriotică a elevilor.
Fiecare lecție - 

o întîlnire de neuitat 
cu mărețele fapte 

ale trecutului„In momentul de față, mai mult ca oricînd, așa cum o cere secretarul nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se impune întărirea, prin predarea istoriei, prin cunoașterea trecutului nostru glorios, a sentimentului responsabilității față de țară, față de prezentul socialist, timp fără egal în istoria noastră — ne spune prof. Dumitru Botar, director adjunct al Liceului agroindustrial din Caracal. Mă gîndesc la faptul că elevii, tinerii pe care-i învățăm "î trebuie să înțeleagă ____ că atunci încadrează la locul de în uzine, _ pe șantiere, peîn școală trebuie să mai profund, mai bine cind se muncă, ... ^amicic, peogoare, atunci cînd construiesc case, blocuri — altceva departe , _____ D_______ t____  ____ ~prin același gind : să construiască o țară mereu mai mîndră, mereu mai frumoasă. Dar acest lucru implică o mare responsabilitate. înseamnă adică să muncească bine, să construiască bine, durabil, frumos, spre a fi la înălțimea acestui timp măreț. Tactul și pregătirea profesorului de istorie in realizarea unor asemenea convingeri sint esențiale pentru forjarea acestui : sentiment unic și înălțător care este dragostea de țară. Aceasta cere desigur ca istoria1 să fie predată în luniina adevărului istoric, dar cere să se găsească metode și căi pentru a se adresa deopotrivă minții și inimii elevilor, să pună în valoare acea receptivitate unică a vîrstei față de fapta generoasă, înălțătoare. O astfel de modalitate este legătura strînsă a școlii cu locurile istorice, cu monumentele aflate in oricare colț al patriei. Vorbind elevilor despre revoluția pașoptistă, ne-am deplasat la monumentul ridicat pe locul unde revoluționarii de la Izlaz au fost intîmpinați de locuitorii orașului nostru cu mai bine de 135 de ani în urmă. A fost un prilej de a sublinia o dată mai mult, într-o ambianță

sau alte obiective ei nu fac decît să preia și să ducă mai o ștafetă a generațiilor unite

ALE UNOR

forță emoțională, nu revoluției pașoptiste,
CADRE DIDACTICE

cu mare mersul deopotrivă, rolul maselor populare, contribuția unor oameni ai locului la desfășurarea evenimentelor. Cu un alt prilej, după ce cu ajutorul unor fotografii și documente am vorbit cu elevii cercului de istorie despre eroismul armatei române in primul război mondial, am programat o vizită la monumentul ridicat la Robănești în memoria bravilor roșiori căzuți aici în eroica șarjă de cavalerie în greaua toamnă a lui 1916. Pe cîmpul unde avusese loc șarja, elevii au înțeles mai bine ce înseamnă dragostea de țară, cum trebuie răspuns atunci cind țara are nevoie de brațul fiilor săi. Dar aU înțeles totodată că și ei au datoria să închine țării toate puterile lor".

numai ci,

Sentimente de mindrie 
pentru prezentul 

socialist„îndemnurilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresate slujitorilor școlii de a folosi întreaga lor pricepere pentru formarea omului nou, ani-! mat de puternice sentimente patrio-1 tice, capabil să pună mai presusde toate interesele poporului, cadrele didactice de la Liceul de filo- logie-istorie numărul 2 din București le-au răspuns și le răspund printr-o asiduă preocupare spre a pregăti tinerele generații in spiritul unei înalte răspunderi față de prezentul și viitorul României — ne spune tovarășa Georgeta Smeu, director adjunct al liceului.în cadrul acestui demers educativ un loc important îl are preocuparea de a asigura implicarea tot mai 1 profundă a elevilor în procesul de dobindire de cunoștințe, prin demonstrația necesității studierii lor, 1 prin evidențierea clară a scopului și obiectivelor fiecărei lecții în parte. Altfel spus, eforturile noastre vizează îndrumarea și sprijinirea accesului elevilor la descoperirea marilor linii de forță ale trecutului nostru, a frumuseților, și măreției lui, spre a le in- 'ipsotări sentimentul mîndriei pentru ... apartenența la un popor nicicînd în-, a:-, genuncheat de vitregiile vremurilor.Cadrele noastre didactice sînt preocupate să dea o nouă strălucire unei vechi tradiții a liceului nostru, aceea a antrenării sistematice a elevilor în cercuri științifice, poli- tico-ideologice, practico-aplicative, artistice, de educație ateistă. Activitatea interesantă, susținută în cadrul cercurilor capătă noi valențe prin colaborarea strînsă cu instituțiile specializate — facultățile de filologie și istorie-filozofie, Muzeul de istorie națională, Muzeul literaturii române, Direcția Generală a Arhivelor Statului, Muzeul de Istorie al municipiului București — care în permanență trimit specialiști în mijlocul elevilor sau

Emoționantă lecție de istorie contemporană în sălile Muzeului de istoria 
a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România 

Foto : S. Cristian

asigură la sediul lor condiții optime de desfășurare a unor activități cu largă audiență in inima și conștiința elevilor noștri. Cercul de istorie „Hrisovul", patronat de Direcția Generală a Arhivelor Statului, numără zeci de elevi, care au posibilitatea de a studia documentele păstrate în patrimoniul arhivelor, care susțin sistematic referate și comunicări în sesiunile științifice ale elevilor.Ne preocupă stăruitor antrenarea elevilor în cadrul orelor de istorie și cunoștințe social-poli- tice, al altor discipline, la comparații sugestive care să creioneze imaginea marilor transformări petrecute in țara noastră in anii socialismului, a realizărilor de astăzi spre a le educa sentimentul dragostei față de partid, față de idealurile socialismului, hotărîrea de a se implica activ și profund în această măreață operă.Avem necontenit în vedere adevărul că activitatea de educație patriotică poate dobindi noi dimensiuni dacă, in cadrul fiecărei discipline, cadrele didactice au grijă să evidențieze efortul creator al poporului nostru pentru îmbogățirea patrimoniului cultural național și universal, dacă vor face din fiecare obiect de studiu un mijloc de a 'forja sentimente de mindrie pentru apartenența la un popor cu o mare forță creatoare, cu marcante contribuții la îmbogățirea tezaurului mondial de valori".
Muzeele - o școală 

de educație„Alături de școală, muzeele joacă un rol important in cunoașterea istoriei și, deci, în educația patriotică — sublinia tovarășul,. Radu Homer, profesor la Școala generală nr. 121 din București. Căci în muzee istoria este o prezență vie, prin intermediul vestigiilor expuse aici fiind înțelese mai bine faptele glorioase ale strămoșilor, dezvoltîndu-se respectul față de valorile moștenite de la generațiile trecute, stimulîndu-se spiritul de răspundere față de prezent.Că unul ce am desfășurat activități atit în cadrul muzeului, cit și la catedră, cred că pot să fac unele sugestii și propuneri a căror aplicare ar contribui la o continuă îmbunătățire a activității cu publicul școlar pe care o desfășoară muzeele.Cu toate că muzeul își deschide larg porțile pentru publicul vizitator, șe constată încă existența unor ne- împliniri generate de cauze obiective, dar și subiective, care limitează folosirea integrală și cu bune rezultate a bazei expoziționale de către tineretul școlar. Astfel, unii profesori și diriginți, din dorința sinceră de a vizita mai multe muzee în aceeași zi, uneori chiar numai intr-o jumătate de zi, supraîncarcă i programul elevilor. In acest „marș forțat", elevii nu mai au resurse fizice și intelectuale de a fi receptivi Ia valoarea exponatelor adăpostite in muzee. în acest sens, cred că este necesar ca activitățile cultural-educative să sa desfășoare cu mai multă regularitate, pe baza unui plan comun de ] colaborare întocmit la începutul unui an școlar și care să fie îmbunătățit de la an la an pe baza experienței acumulate. Se simte necesitatea : ca muzeul să-și extindă activitatea in școli prin itinerarea mai sistematică a unor expoziții tematice realizate după piesele originale și de mare valoare din muzeu. Astfel de expoziții ar ajuta realizarea procesului de învățămint din școală și ar duca la trezirea interesului din partea elevilor pentru cunoașterea „pe viu‘ a patrimoniului muzeal.In realizarea unei rodnice colaborări între muzeu și școală, ; credem că ar fi necesar să se constituie colective din muzeografi și profesori care să-și propună cercetarea științifică a relației muzeu-școală în scopul găsirii unor noi forme de colaborare. Din același considerent sint necesare perfecționarea muzeografică a profesorului și reîmprospătarea cunoștințelor de pedagogie ale muzeografilor, acțiune ce se poate realiza in cadrul cursurilor de reciclare a celor două categorii prin expuneri de muzeologie pentru profesori și de pedagogie școlară pentru muzeografi".
Silviu ACEHM

Căminul cultural - centru activ de educație a satului!Vorbindu-ne despre viața culturală a satelor băcăuane, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă, tovarășul Petre Enă- șoaie, ne-a arătat un program amplu de acțiuni politico-educative și cultural-artistice ce trebuie să se desfășoare în permanență la căminele culturale. Pentru a stimula desfășurarea acestora a fost creat și cadrul propice : de aproape două luni de zile se desfășoară în județ un concurs intitulat „Sub faldurile lui august", inclus în etapa actuală a Festivalului național „Cîntarea României".Cum se desfășoară concret acest program ?în comuna Tamași, căminul cultural dispune de o spectacole cu 200 expuneri, întâlniri oameni de cultură de expoziții, spectacole ale (iilor artistice etc. Gu ajutorul celor aproape 100 cadre didactice au fost organizate în comună 13 formații artistice : un cor de 80 de persoane, un ansamblu de dansuri populare pe trei generații, brigăzi artistice, echipe de teatru etc. Numărul formațiilor artistice a crescut cu 5 față de ediția precedentă a Festivalului național „Cîntarea României", iar al artiștilor amatori cu aproape

spațioasă sală de locuri, unde au Ioc ale sătenilor cu și artă, vernisări forma-

100. Au fost înființate și 6 noi cercuri de creație populară, dintre care unul numai cu săteni în virstă. Cu regularitate, in cele două săli dotate cu aparate de proiecție rulează filme documentare și, în general, programul, bogat și divers, atrage un mare număr de oameni. Primarul comunei, loan Patrichi, un tinăr entuziast, de curind aflat în fruntea obștii, și-a exprimat totuși nemulțumirea față de activitatea ce se desfășoară, susținind că există condiții pentru îmbunătățirea întregii munci politico-educative și cultural-artistice. Cert este că locuitorii comunei găsesc în căminul cultural un centru de educație civică și științifică, ancorat in realitatea satului, preocupat să răspundă cerințelor actuale.Ne-am continuat raidul în comuna vecină, la Buhoci. Aici, căminul cultural avea lacăt la ușă. In jurul Iul, liniște : Ia școală închis, la dispensarul medical, de asemenea. Doar bufetul cooperativei gemea de lume. La primărie n-am găsit pe nimeni : primarul Alexandru Chirea împreună cu directorul căminului cultural, Ni- colae Parfenie, plecaseră cu cursa de ora 16 (era ora 17,30). Aflînd că ne interesăm de căminul cultural, gestionara Geta Pătlăgică de la cofetărie ne-a spus : „Fiți fără grijă că la noi

în cămin e curat. Se mătură luni șl nu mai intră nimeni pină duminică, la film".Am revenit la Buhoci a doua zi, pentru a sta de vorbă cu factorii răspunzători. Din capul locului trebuie spus că, față de Tamași, comuna Buhoci dispune, din anumite puncte de vedere, de condiții superioare de desfășurare a activității cultural-educative. Localul căminului, așa vechi cum este, are in dotare un aparat de proiecție, stație de amplificare, mag- netofoane, televizoare, aparate de radio, jocuri distractive etc. în comună își desfășoară activitatea 113 intelectuali. Totuși, viața culturală lince- zește. Directorul căminului cultural a recunoscut că nu există nici un program de activități al căminului cultural și că ultimele manifestări pr- ganizate au avut Ioc la 1 și 31 decembrie 1983. Primarul, ca și ceilalți oameni de răspundere din comună își aduc aminte că ultimele spectacole ale formațiilor artistice au fost prezentate pe scena căminului in ediția trecută a Festivalului național „Cîntarea României", iar brigăzi științifice de Ia hoci de chiar în teresat
Bacău n-au mai venit la Bu- ani de zile (comuna se aîlă coasta orașului). Ne-am in- ce fac intelectualii satului,

care este aportul lor la via‘a culturală a comunei. Doar 6 sint localnici, ceilalți fac naveta. Dună încheierea programului de muncă, se grăbesc să „prindă" mașinile care pleacă insure Bacău. Firește, in asemenea condiții, cind toți cei care pot și trebuie să se ocupe de viața culturală a comunei, în frunte cu directorul căminului cultural, vin dimineața tirziu și pleacă seara devreme, nu se poate vorbi de o activitate bogată și eficientă. Am intrat împreună cu tovarășul Parfenie în căminul cultural : geamuri sparte și uși prin care poți băga în voie mina toată. Era, intr-adevăr, măturat, după cum ne spusese gestionara de la cofetărie : semn că n-a mai trecut nimeni pe acolo. Cu adevărat, ceea ce se întimplă la Buhoci poate fi considerat ca fiind la polul opus față de activitatea bogată de Ia căminele culturale din Racova, Gir- leni, Filipești, Răcăciuni și chiar de la Tamași, localitate vecină. Intervenția operativă a organelor răspunzătoare ar putea vreme activitatea tivă să intre pe comuna Buhoci.
face ca în scurtă culturală și educa- făgaș normal și în
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Primire la primul ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri dimineața, delegația de partid etiopiană, condusă de Fisseha Desta, secretar general adjunct al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, membru al Comitetului Executiv al Comisiei' pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia (C.O.P.W.E.), care efectuează o vizită în țara noastră.în timpul convorbirii, care s-a des

fășurat intr-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind dezvoltarea in continuare a relațiilor de colaborare multilaterală dintre România și Etiopia in spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt româno-etiopiene. In acest context au, fost evidențiate largile posibilități existente pentru dezvoltarea acestor relații, îndeosebi pe plan economic, tehnico-științific și în alte domenii de interes reciproc, exprimîndu-se hotărîrea comună de a valorifica cit mai eficient aceste posibilități.

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI, 

RELATATE DE CORESPONDENȚA ,ȘClNȚEIȚ

Consfătuire pe tema pregătirii 
profesionaleVineri a avut loc, din inițiativa Consiliului Central al U.G.S.R. și Ministerului Muncii, consfătuirea pe tema „Preocuparea organelor sindicale și de conducere colectivă din industrie, transporturi, construcții și agricultură pentru calificarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor". Au luat parte cadre din conducerile unor ministere, centrale industriale, întreprinderi 'și centre de perfecționare, activiști ai Consiliului Central al U.G.S.R., comitetelor uniunilor pe ramuri de activitate și ai organelor teritoriale ale sindicatelor, alte cadre cu răspunderi în acest domeniu.Desfășurată sub semnul sarcinilor concrete și al exigențelor puse în fața ministerelor, centralelor industriale, unităților economice, a organizațiilor de partid și sindicat, U.T.C. și de femei, a celorlalte organizații de masă și obștești de către recenta Hotărire 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 teh

nic și calitativ al produselor, consfătuirea a analizat modul în care au fost aplicate în viață hotărîrile de partid și de stat, orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, cu privire la perfecționarea activității de ridicare a calificării profesionale a muncitorilor, maiștrilor, inginerilor, a tuturor oamenilor muncii din e- conomia națională, ca și sarcinile ce revin în acest an ministerelor, centralelor industriale, întreprinderilor, organelor sindicale pentru transpunerea în practică a prevederilor Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Atît referatele prezentate, cit și dezbaterile au reliefat necesitatea ridicării continue a nivelului de pregătire profesională a oamenilor muncii. în concordanță cu sarcinile și obiectivele concrete ale dezvoltării economiei în etapa actuală și în perspectivă, cu cerințele sporite privind creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, sporirea eficienței întregii activități economice și sociale.

Bl Angajindu-se să întîmpine ma
rile evenimente politice ale anului 
— cea de-a 40-a aniversare a ac
tului istoric de la 23 August 1944 
și Congresul al Xlll-lea al partidu
lui - cu rezultate deosebite în pro
ducție, minerii din județul Mara
mureș sporesc lună de lună can
titățile de minereu extrase peste 
plan. Astfel, de la începutul anu
lui, colectivele de muncă de la 
exploatările miniere Măgura, Gura 
Băii, Herja, llba, Cavnic și Nis
tru au extras suplimentar 25 000 de 
tone minereuri neferoase.

H După lansarea primului car
gou de 7 500 tdw, oamenii muncii 
de la întreprinderea de construcții 
de nave și utilaj tehnologic Tulcea 
își concentrează acum eforturile pen
tru a încheia lucrările la cel de-al 
doilea cargou de acest tip cu nu
mele „Moldovița". In curind, noul 
cargou va primi „botezul" apei.

S După efectuarea unor lucrări 
de modernizare și sporire a con
fortului, a fost redat circuitului tu
ristic vechiul pavilion al sanatoriu
lui balnear din Mangalia. Dispu- 
nind de 420 de paturi și de o nouă 
bază de tratament, dotată cu a- 
paratură și instalații moderne, sa
natoriul oferă condiții excelente 
pentru efectuarea curei balneare în 
orice anotimp al anului.

H întreprinderea Electrocentrale 
Galați a puș la dispoziția sistemu
lui energetic național, de la începu
tul anului pînă în prezent, o pu
tere medie utilizabilă de 70 MW,

producînd în același timp peste 
plan o cantitate de energie elec
trică de circa 59 milioane kWh. 
Succesul a fost posibil prin aplica
rea unor măsuri tehnice și organi
zatorice adecvate, destinate să a- 
sigure funcționarea în condiții bune 
a agregatelor energetice, precum și 
întreținerea și repararea lor in con
diții de înaltă calitate și eficiență.CARNETC©TIDJAN

S Consiliul popular municipal Pi
tești se preocupă în aceste zile de 
identificarea tuturor terenurilor încă 
nefolosite pentru a fi introduse în 
circuitul productiv. Pînă acum au 
fost depistate peste 70 hectare care 
au fost repartizate, pe bază de de
cizie, schiță și plan de cultură, u- 
nităților economice, școlilor, asocia
țiilor de locatari și cetățenilor, în 
vederea cultivării lor cu legume. 
Totodată, s-au luat măsuri pentru 
extinderea gospodăriilor-anexă la 
unitățile cu consumuri colective.

B Au fost încheiate lucrările de 
construcție la noul spital orășenesc 
cu 250 paturi și policlinică din o- 
rașul Blaj. în prezent, se desfășoa
ră operațiunile de montare a apa
raturii și instalațiilor din dotare.

® Lucrătorii din sectorul micii 
industrii a județului Mureș desfă

șoară o rodnică activitate de va- . 
.lorificare superioară a resurselor lo
cale și materialelor recuperabile re
zultate în urma procesului tehno
logic de la marile unități economi
ce. In acest an s-au introdus în 
producția de serie o gamă largă de 
articole de uz casnic și gospodă
resc, obiecte decorative, produse 
ceramice, piese de mobilier, covoa
re și altele, deosebit de solicitate 
pe piața internă și la export.

S La Alba lulia s-a generalizat 
utilizarea în transportul urban de 
călători a gazelor naturale drept 
combustibil pentru autobuze, îm
preună cu motorină. Economiile de 
motorină realizate au impus extin
derea acestei metode și în celelalte 
orașe din județ.

H Cele 8 unități hidroenergeti
ce de pe rîurile Someșul Mic, Sebeș 
și Criș ale întreprinderii „Electro
centrale" din Cluj-Napoca au rea
lizat, de la începutul anului și pînă 
acum peste plan, 1,6 milioane kWh 
energie electrică. Totodată, hidro- 
energeticienii de aici au reușit să 
asigure nu numai obținerea unei 
producții suplimentare de energie, 
ci să reducă și propriul consum 
tehnologic, economisind importante 
cantități de energie electrică.

S3 Pe șoseaua Alexandria - Zim- 
nicea, la intrarea în comuna Brîn- 
ceni, județul Teleorman, cooperația 
meșteșugărească a dat în folosință 
o modernă stație auto-service, care 
efectuează toate lucrările de între
ținere și reparații la autoturisme.

Cronicaîn cadrul unei plenare lărgite a comitetului de conducere al Uniunii arhitecților din Republica Socialistă România au fost dezbătute probleme privind pregătirea profesională a arhitecților, în condițiile creșterii și transformării tot mai accentuate a localităților patriei, evidențiindu-se necesitatea integrării tot mai eficiente a învățămîntului de specialitate cu cercetarea și producția, hotărirea celor ce lucrează în acest important domeniu de a face totul pentru tra-

zaleiducerea în viață a programului de ridicare continuă a gradului de sistematizare și urbanizare a așezărilor țării. In cadrul dezbaterilor s-a relevat că pentru aplicarea neabătută în practică a prețioaselor indicații date de conducerea superioară de partid și de stat trebuie acționat ferm în vederea găsirii celor mai bune so- ■ iuții, metode și concepții de realizare a construcțiilor cu un grad ridicat de funcționalitate și confort.(Agerpres)
înnoiri urbanistice într-un vechi

perimetru bucureștean

CU PREȚUIRE ȘI RESPECTSă privim o frezie. Tulpina ei e doar cu puțin mai groasă decît firul de iarbă, mirosul la fel de fin și de greu de definit ca și mirosul ierbii. Frezia e chipul de duminică, darul de duminică al ierbii.Să privim o garoafă. Dacă o ținem cu capul în jos arată ca fusta cu volane a unei fetițe. Dacă o înălțăm ne apare ca o fiică triumfătoare a soarelui, bogată, deschisă iubirii, veșnic îndrăgostită, cu petalele mitraliate blind de razele primăverii.Să privim o lalea. E o floare întreagă : rotundă, plină, robustă. Poate fi și albă, și roșie în obraji ca o fată care a făcut baie în rîu, și roz-pală și plină de viață ca fața unei femei mature — țărancă, intelectuală, muncitoare sau toate în același timp — ca fața acestei femei care e în stare să nască nu numai copii, ci și idei, ci și orașe ce se întemeiază pe ideile ei, a acestei femei cu creierul lucid, cu mîinile muncite și visătoare...Să luăm o frezie, o garoafă, o lalea și să le dă- ruim copilelor, adolescentelor, femeilor tinere și mai puțin tinere — și deloc tinere : să nu ne uităm bunicile ! — să le dăruim mamelor, soțiilor și fiicelor noastre. Femeii-savant și femeii-țărănci și femeii- zidar și femeii-ministru sau medic sau șofer sau vînzătoare de magazin sau

inginer sau administrator de bloc. Și mamei, in primul rînd, și viitoarei mame. Prietenei noastre, femeia. Călăuzei noastre, mîngiierii din ceasurile grele, sursei nesecate de dragoste, de curaj, de frumusețe, de forță, de inteligență. Poate că nu toată lumea va fi de acord cu această părere, dar o femeie la fel de inteligentă ca un bărbat are totdeauna

cu patru copii mici 7 —spălătoreasă — cite scutece și alte rufe spală aceeași femeie 7 — și pe lingă toate acestea tot ea trebuie să fie și înțeleptul familiei cînd soțul, prins de preocupări, e nervos și uită că preocupările ei, ale soției, sint la fel de importante — și uneori mai multe — decît ale lui. Și să mai și zîmbească — și zimbește, pentru că socie-
Insemnări de Florin MUGUR

ceva în plus : un instinct care nu dă greș. Instinctul celei care naște viața și știe s-o .apere.Ne-am întrebat vreodată cite profesiuni are o femeie, orice femeie de vîr- stă mijlocie, în afara pro-1 fesiunii ei „de bază“ 7 E medic pentru copilul ei bolnav (pînă la sosirea lui „nenea doctorul"), apoi infirmiera care-1 îngrijește după ce s-a prescris tratamentul, educatoare, grădinărită (și nu numai la țară), gospodină, profesoară de limba română, dar și de matematici, dar și de biologie, atunci cînd îi îndrumă pe cei mici să-și facă lecțiile, psiholog de înaltă calificare cînd trebuie să-i dea curaj și elan soțului preocupat peste măsură, nu arareori și croitoreasă — ciți nasturi coase intr-un an o femeie

tatea o ajută, iar treburile ei multiple îi aduc nu numai oboseală, ci și fericire. Și mai trebuie să „arate bine" — și are grijă ! Și să-și ascundă, măcar în parte, propriile probleme (de la serviciu, de acasă), pentru a nu-și indispune tovarășul de viață. Care, să fim cinstiți, deși o iubește, du află timpul pa mereu să-i plătească cu aceeași delicată monedă !Se întîmplă, în societatea noastră din ultimele două decenii, un fenomen dintre cele mai îmbucurătoare. Nu sint sociolog și nu mă simt în stare să-i analizez cauzele, dar observ că, îndeosebi in familiile tinere, și nu numai acolo, pare să fi dispărut (pentru totdeauna, să sperăm) penibila idee că există cineva care, în casă, trebuie să fie neapărat

„stăpînul". Pe cine să stă- pinească 7 într-o uniune liberă și cu dragă inimă consimțită nu există stă- pîn și nici subordonat. Astfel incit, în aceste numeroase căsnicii, bărbatul nu se sfiește să prei# o parte din sarcinile care păreau să revină femeii și exclusiv ei.Să le oferim o floare tuturor femeilor — și celor care durează alături de soții lor asemenea căsnicii „noi", întemeiate nu numai pe dragoste, ci și pe respect, și celor care n-au reușit încă să-și determine soții să le ajute așa cum s-ar cuveni, femeilor care fac atîtea pentru prezentul și. pentru viitorul copiilor lor, al societății, al întregii noastre națiuni. *La început nu Cuvîntul a fost. Și nici Adam. La început a fost femeia. Mama. Mama noastră, a fiecăruia dintre noi și a tuturor. Și nu întimplător cuvint.ele. „sociețatp", „colectivitate", „țară", „națiune", „patrie", „România" sint de genul feminin. Ca și cuvîntul de bronz „independență". Ca și cuvîntul de argint „prietenie". Ca și cuvîntul de aur „pace".O frezie, o garoafă, o lalea pentru cele care, alături de bărbați și nicicînd mai prejos de ei, reprezintă, edifică, apără, iubesc România de azi, România dragostei. Mai e nevoie să spunem că și „dragoste" e un substantiv feminin 7

tv
PROGRAMUL 1

13,30 Telex
13,35 La sfîrșit de săptămînă (parțial 

color) ® De pe plaiuri oltenești
— eîntece în interpretarea solis
tei Elena Zamfira © Gala dese
nului animat ® Premiul I absolut 
la concursul internațional muzi
cal de la Cittâ di Stresa (Italia) : 
Simona Moise 0 Cei 8 din familia 
Aslan — reportaj ® închinare 
mamei — eseu de Petre Ghelmez 
© Pe acest pămînt... — versuri de 
Nina Cassian © Telerecital Bianca 
Ionescu © ,.Uzine vii“ la Amara, 
Smirna și Slobozia Bărăganului
— reportaj 0 Magnetoscop mu
zical © Telesport © Muppets și 
un invitat : Danny Kaye

16,25 împliniri și perspective. 40 de ani 
de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului. 
Azi, județul Bacău

16,45 Săptămînă politică
17,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal (parțial color) © Sport
19,20 Teleenciclopedia
19,50 Film serial : ,,Jean Christophe“ 

(color). Episodul 6 — Prietenele
20.45 Telefilmoteca de aur (color). 

Amza Pellea (II) — medalion ci
nematografic și teatral

21.35 Eu zîmbesc... tu zîmbești... EA 
zîmbește

22.15 Telejurnal © Sport
22,25 Melodii de neuitat. Spectacol-con- 

cert de muzică ușoară româneas
că organizat de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste în colabo
rare cu Radioteleviziunea română 

23,00 închiderea programului
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal @ Sport
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor. Al. Mace- 

donski
20.15 Tineri interpret!
20,40 De pretutindeni
20,55 Film serial : „Vîntul fierbinte". 

Episodul 5
21.45 Portret muzical românesc. Orches

tra simfonică din Constanța
22.15 Telejurnal © Sport
22,25 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !
23,00 închiderea programului

Șoseaua Mihai Bravu, segment din sistemul inelar de circulație al Capitalei, s-a înscris de mai multă vreme pe coordonatele modernizării. Suprafețe întinse de o parte și de alta a marii artere bucureștene au fost reconstruite din temelii. Canalizarea, termoficarea, telefonia, drumurile și aleile asfaltate, apartamentele confortabile, unitățile comerciale cu cel mai larg profil la parterul noilor blocuri, parcajele dau măsura prefacerilor săvîrșite în cea mai mare parte a acestui teritoriu citadin. Aici, ca și pe peleialte mari artere apropiate — Ștefan cel Mare, Colentina, Moșilor, Iancului, Pantelimon, ca și în mai toate cartierele Capitalei, care au dobîndit în ultimii ani, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, chipul nou și proaspăt cu care ne mîndrim, își vădește roadele marea operă constructivă îndrumată nemijlocit de conducerea partidului și statului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Transpunîndu-se în fapt orientările și indicațiile secretarului general al partidului cu privire la sistematizarea și dezvoltarea urbanistică a Capitalei într-o concepție modernă, vizînd ridicarea continuă a calității vieții oamenilor, s-au realizat anual locuințe noi, confortabile, pentru circa 90 000 de bucu- reșteni, precum și numeroase alte edificii social-culturale și obiective edilitare care au schimbat radical aspectul dezolant al periferiilor ce încorsetau orașul.Și pe șoseaua Mihai Bravu, ieșită din rîndul fostelor periferii, continuă acțiunile de remodclare și modernizare. La desăvîrșirea acestei ample opere îsi aduc contribuția, în momentul de față, specialiștii de la întreprinderea de construcții e- dilitare și drumuri. A început executarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare întregului ansamblu orășenesc : lărgirea arterei între Piața Muncii și strada Laborator — pentru a aduce și acest ultim tronson la noile dimensiuni dobîndite de șoseaua Mihai Bravu — amenajarea unei galerii edilitare destinate adă- postirii tuturor instalațiilor subte

rane, corectarea axului șoselei pentru mai buna desfășurare a circulației.Intersecția Piața Muncii, care asigură, pe de o parte, relații directe între zona veche a orașului și cartierele noi Pantelimon, Titan și Colentina — cu fluxuri foarte mari de trafic — iar pe de altă parte accesul direct spre marea platformă industrială „23 August", va căpăta proporții corespunzătoare importanței sale și o cu totul altă înfățișare. Concursul organizat în vederea sistematizării acestei intersecții a oferit interesante soluții pentru viitoarea configurație arhitecturală a Pieței Muncii. Aici se va realiza o amplă piață orășenească, încadrată de blocuri de locuit reprezentative pentru arhitectura contemporană. Ca element principal, se va construi un pasaj rutier subteran pe sensul de mers al șoselei Mihai Bravu, precum și pasaje pietonale pe sub Bulevardul Muncii și Calea Călărași.Noul pasaj rutier denivelat (sef de proiect — inginerul Radu To- mescu, de la Institutul „Proiect" — București) va avea 484 metri lungime, din care partea acoperită 124 metri. Lățimea sa maximă va fi de 38 metri, asigurînd două fire de circulație pe sens, plus linia de tramvai. Sistematizarea de suprafață a pieței va permite realizarea tuturor relațiilor de circulație. Capacitatea intersecției va fi de circa 12 000 de vehicule convenționale pe oră. cifră care exprimă pregnant utilitatea acestor investiții pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a traficului.în prezent se execută galeria edilitară pe șoseaua Mihai Bravu pentru reijricntarea rețelelor subterane în vederea eliberării amplasamentului pasajului. Proiectanții și constructorii au găsit modalitatea de a menține și a asigura în această intersecție, aflată în plin șantier, circulația tramvaielor, ur- mind ca celelalte vehicule să fie dirijate pe trasee deviate.
Gabriela BONDOC

vremea
Timpul .probabil pentru intervalul 

cuprins între 10 martie, pra 20 — 13 
martie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
în general rece. în regiunile din sudul 
și estul țării cerul va fi mai mult aco
perit. Vor cădea ninsori temporare, iar 
vîntul va prezenta intensificări din sec
torul nord-estic, îndeosebi la începutul 
intervalului, viscolind pe alocuri ză
pada. In celelalte regiuni, cerul va fi 
temporar noros și vor cădea ninsori 
slabe locale, iar vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 10 
și zero grade, izolat mai coborîte* iar 
cele maxime între minus 3 și plus 7 
grade, pe alocuri mai ridicate în re
giunile din vestul țării. în Dobrogea, 
temporar, ninsorile se vor transforma 
în lapoviță și ploaie, condițiile fiind

favorabile producerii poleiului. în 
București : Vremea va fi în general 
rece, cu cerul mai mult acoperit. Tem
porar va ninge. Vîntul va sufla cu in
tensificări din sectorul nord-estic. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 4 și minus un grad, iar. maxi
mele -Între 1 și 4 grade. (Corneliu Pop, 
meteorolog.de serviciu).

Administrația de stat 
Loto-Pronosport informeazăNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 9 MARTIE 1984Extragerea I : 47 58 84 268 29 27 66 25Extragerea a II-a : 51 38 35 2213 6 63 57 89

Răspundere pentru trăinicia familiilor, pentru vigoarea poporului nostru
(Urmare din.pag. I)un număr mare de magazine... Avem un cămin cultural cit o casă de cultură. Astea toate pentru că sin- tem mulți și vom fi și mai mulți. Trebuie să vă spun cu cită satisfacție și cu ce vie aprobare au primit locuitorii noștri recenta cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Consiliului Sanitar Superior. Ideile din cuvintare trăiesc de mult în sufletul nostru, cu rădăcini adinei în dragostea noastră pentru țară și în grija ce ne vine de la străbuni de a-i da neamului românesc fii mulți, sănătoși și destoinici. Nu e la noi numai bucuria de a aduce pe lume copii, ci și de a-i crește cum se cuvine, de a munci și clădi pentru viitorul lor. Doresc să consemnez că din 1976 și pînă a- cum au fost construite de către cetățeni peste 300 de case noi, toate cu două niveluri. O medie anuală de 37 de locuințe, care reprezintă doar cu ceva mai puțin de jumătate din numărul căsătoriilor ce le ofi- ciem...„Casă de piatră" la Ma- ieru este absolut obligatoriu să însemne și să fie familie de granit. Divorțul, rar aici, cînd apare totuși, este privit ca o rană pe trupul și în sufletul comunității, el jignește adine sentimentele sătenilor pentru care trăinicia familiei este o lege respectată cu sfințenie. Dealtminteri, statisticile nici nu consemnează decit un divorț la cițiva ani o dată. Obștea nu îngăduie asemenea accidente morale care traumatizează în primul rînd copiii, socotiți aici ca fiind bogăția cea mai de preț. Aceasta pentru că ei, copiii, suprema creație a vieții, cer pentru creștere, dezvoltare și împlinire grijă și foarte, foarte multă hărnicie. Fără a- 

k

ceste două atribute. Maieru nu ar fi ceea ce este.în spiritul acestor împă- mîntenite principii sint crescuți aici, de foarte timpuriu, și copiii. Iată o în- tîmpiare recentă, pe cit de copilărească, pe atit de semnificativă. Știind că in curind mama ei urma să mai aducă pe lume un copil (pentru asta se ducea mereu mama la dispensar), o fetiță de o șchioapă a bătut intr-o zi ia ușa dispensarului, cu o păpușă in brațe. „Am venit — a spus

impune o dăruire totală a noastră, a celor trei medici și opt cadre medii care ne îngrijim de sănătatea oamenilor de aici.La Maieru, suma totală ce o primesc din partea statului ca ajutor mamele cu mulți copii întrece anual 660 000 lei. Dacă mai adăugăm la aceasta mai bine de 2,5 milioane lei cit reprezintă, la nivelul comunei, tot intr-un an, a- locațiile de stat pentru copii, școlarizarea, manualele, costul asistenței sanitare —

da nașterii și creșterii pruncilor e floare la ureche 7 N-a fost niciodată și nici nu va fi. Cu toate a- cestea, ce mare . bucurie este pentru un om să fie înconjurat de copiii lui ! Fără copii, viața omului e uscată și săracă, oricît ar fi el de avut. Iată, cele două case așezate față-n față sînt ale copiilor mei. Cînd mă uit la ele, mă simt puternică și bogată.Un împătimit al vieții materiale și spirituale a Maierului, al cercetării sor-
într-un sat din ținutul 

Năsăudului
ea — să vă dau păpușa și să mi-o dați în schimb pe surioara mea bună". Curind a venit, intr-adevăr, și surioara. Păpușa se păstrează acum, simbolic, într-o vitrină, cu explicația de rigoare, la „colțul sugarului" de la dispensar.— Vă închipuiți ce ar deveni instituția noastră dacă am face un asemenea „schimb" la fiecare naștere. N-am mai avea loc aici de păpuși — ne-a explicat medicul șef de circumscripție. Florentin Mânu. Numai în anul trecut, la casa de nașteri din Maieru au văzut lumina zilei exact 101 nou- născuți, fără a mai lua in calcul pe cei 68 veniți pe lume la alte maternități din județ. Față de 1979 avem o creștere de 20 de copii anual, iar indicele de natalitate atinge la noi 24 la mie. De unde și concluzia firească, aceea că faima de cea mai prolifică casă de nașteri de pe întreaga vale a Someșului

toate gratuite — apoi ajutoarele, indemnizațiile, celelalte forme de sprijinire de care se bucură familiile numeroase, deslușim cu limpezime de ce în această așezare, nu prea dăruită de natură cu pămînt mult și bun, ci îndeosebi cu oameni mîndri, frumoși și iuți la minte, a avea copii din belșug aduce după sine și înlesnirea de a-i crește, o înlesnire pe care statul nostru o acordă, generos, tuturor.— Diploma mea de mamă eroină este semnată de președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne-a spus Ana Crețu, care, pînă la cei 74 de ani împliniți, a crescut și a vegheat 10 copii, 25 de nepoți și, deocamdată, 8 strănepoți.La muzeul sătesc există și un sector numit „gloria maternă". 40 de maierence au primit ordinul „Gloria maternă".— De ce aș spune — continuă Ana Crețu — că tru

gintei și vechimii acestei așezări este și va rămîne, fără îndoială, profesorul Sever Ursa. De la 1890 încoace a urmărit familiile Istrăteștilor, cele ale lui Candale, Bob, Ureche, ca și ale altor neamuri mari. Concluzia pe care ne-a împărtășit-o a fost fermă, clară : „Copiii proveniți din familiile numeroase sînt și ajung oameni de ispravă. Nu-i de mirare că mulți dintre elevii noștri, la olimpiade sau la concursurile artistice nu știu să cîștige decît primele locuri, chiar dacă se confruntă cu vîr- furile județului ori ale țării".— La cei 26 de ani împliniți — ne-a spus Oitița Istrat.e, soția minerului Li- viu Istrate — am nu mai puțin de șase fete. Cele mai măricele sînt de acum „ajutoarele" mele în gospodărie. Dar și bărbatul meu are dreptul la ajutoare. Așa că o să mai fac și niște feciori. Ziceți că nu

mi se citește în obraji că am mulți copii. Păi de ce s-ar citi? Pe la noi, copiii se mai și cresc unii pe alții. Numai cel ce nu-i are poate să-și dea seama cit de urît e traiul fără ei. In ce mă privește, spune fața cum e viața.Ana — 15 ani, Vasile — 14 ani, Victoria — 13 ani. Cri- na — 10 ani. Ion — 7 ani, Ileana — 4 ani, Dănuț — 3 ani, Veronica — un an și 8 luni, trei Feți-Frumoși și cinci Cosînzene ai soților loan și Veronica Candale, de 39, respectiv 35 de ani. Tatăl — zidar-zugrav, iar mama — agricultoare. La dispensar, toți au fișele medicale „albe". Ceea ce vrea să însemne sănătate și .vigoare fără cusur. Sînt acum sub ocrotitoarea aripă a căldurii sufletești din familie ; dar cînd vor zbura, unul cite unul, spre zările muncii, așa cum o fac zi de zi părinții lor, vor poposi la minele Rodnei, în carierele Ilvelor, la „Textila" din Năsăud, la „Tricotaje" din Sîngeorz-Băi. în parchetele forestiere, pe ogoare ori în alte colțuri de țară, unde va fi nevoie de brațele și mintea lor. Pentru că dacă la Maieru a avea copii e similar cu a fi bogat, tot aici sau oriunde în altă parte prezentarea ca măierean băștinaș e egală cu etalarea cinstei, omeniei, hărniciei, respectului. Toate garantate. Adică un om înzestrat de toți factorii educaționali — familie, școală, societate — cu întreaga tablă de valori morale ce ne-au lăsat-o strămoșii și pe care societatea noastră a îmbogățit-o cu aurul, încă mai prețios, al însușirilor omului nou.Se simt acum, peste tot la noi, adierile primăverii. De fapt, cum spuneam la început, surisul mulțimii copiilor face ca, la Maieru, să fie o perpetuă primăvară...

Un climat mai exigent 
în activitatea medico-sanitară 
(Urmare din pag. I)buie să facem totul pentru a împiedica apariția unor astfel de cazuri, prin mijloacele muncii educative, dar și prin asigurarea unui climat ferm de ordine și disciplină în întreaga activitate medico-sanitară.Totodată, importanța creșterii natalității, relevată cu atîta pregnanță în cuvîntarea secretarului general al partidului, în hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. impune pe planul cercetării științifice. cit și al practicii medicale intensificarea preocupărilor pentru combaterea sterilității. Realitatea e că există încă un număr apreciabil de familii care își doresc copii, dar nu-i pot avea din cauze de ordin medical ; or. din păcate, sprijinul pe care îl primesc asemenea familii din partea instituțiilor de specialitate este încă insuficient. Rezultatele bune obținute de centrul de combatere a sterilității care funcționează în clinica noastră demonstrează că nu este nevoie de investiții speciale, că prin tratamente adecvate și prin mijloace produse în țară am putea contribui mai mult la rezolvarea unor asemenea probleme.înțelegînd limpede, mai ales după cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu, importanța creșterii natalității și a sporului natural al populației ca o problemă de însemnătate națională și care trebuie să intereseze pe fiecare cetățean al țării, este necesar ca noi, medicii, să facem din acest obiectiv o permanență a muncii de educație, atît cu prilejul fiec.ărei consultații medicale, al oricărui consult profesional, cit și participînd larg la programele educative ale organizațiilor obștești și de tineret, ale cluburilor și caselor de cultură, în cadrul învățămîntului de masă, ca și în toate formele activității de propagandă. Specialiștii din domeniul nostru de activitate vor trebui să meargă mai mult in colectivități, in fabrici și uzine, în cartiere, in sate și orașe, pentru a explica — și convinge — prin argumente științifice justețea politicii partidului nostru în domeniul creșterii populației, condiție de bază a asigurării viitorului națiunii noastre socialiste.

ÎN LEGUMICULTURA
(Urmare din pag. I)sadnițe sau solarii, ceea ce poate afecta calitatea răsadurilor. Iată de ce, în spiritul exigențelor formulate de conducerea partidului, trebuie ca, în aceste zile și nopți cu temperaturi scăzute, specialiștii din fermele și unitățile agricole respective să se afle permanent la fața locului și, împreună cu legumicultorii, să asigure tot ce este necesar pentru ca răsadurile să nu aibă de suferit. Pretutindeni, specialiștii și ceilalți oameni ai muncii care lucrează în legumicultură trebuie să acționeze în așa fel incit să asigure numărul necesar de răsaduri de bună calitate, plus o rezervă care să poată fi folosită în cazul unor eventuale brume care le-ar■' afecta pe cele plantate devreme în cîmp.în aceste zile trebuie să se treacă cu toate forțele la semănatul culturilor de legume în cimp — mazăre, rădăcinoase — la plantarea usturoiului și a cepei. Sînt lucrări care necesită să fie efectuate neîntîrziat, chiar în „ferestrele" dintre ploi. Dealtminteri, usturoiul trebuie plantat acum, înainte ca temperatura solului să crească. De asemenea, la mazărea de grădină se obține o recoltă timpurie numai dacă se însămînțează imediat ce utilajele pot intra pe teren. Este bine că în județele Ti

miș și Arad, folosindu-se o zi-două bune. de. lucru, au fost însămîijțate primele șuprafgțg.cu mazăre și,alte legupe. Așa,trebuie să procedeze toți grădinarii. Desigur, o muncă de acest fel cere eforturi suplimentare, necesită învingerea unor greutăți. Dar aceasta este una din căile prin care se poate îndeplini sarcina trasată de conducerea partidului de a se obține o schimbare radicală în sectorul legumicol.Experiența a dovedit că au obținut recolte mari acei grădinari care au asigurat, prin aplicarea corectă a tehnologiilor de lucru stabilite, condiții optime de dezvoltare a plantelor. Tocmai de aceea, în lumina indicațiilor formulate de conducerea partidului, organele și organizațiile de partid au datoria să acționeze stăruitor pentru creșterea răspunderii tuturor celor care lucrează în legumicultura, pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină în acest sector. Lor le revine sarcina să urmărească cu exigență atît cultivarea cu fiecare sortiment de legume în parte a tuturor suprafețelor prevăzute, cit și executarea la timp și de calitate a lucrărilor, spre a exista garanția realizării producțiilor stabilite, care trebuie să fie în acest an, ca și în celelalte sectoare ale agriculturii, producții record.
cinema teatre

© Secretul lui Bachus : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45;
11; 13,15; 15,45; 18: 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
© Prea cald pentru luna mai : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 
8,15; 12; 14: 16; 18; 20.
© Un petic de cer : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
G Adio, dar rămîn cu tine ; CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
e Bocet vesel : DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Degețica — 13,30, Miezul fierbinte 
al pîinii — 15; 17; 19 : FLACARA
(20 33 40).
© Madona păgînă. — 16; 18 Dragos
tea și revoluția — 20 : PROGRESUL 
(23 94 10).
© Trecătoarele iubiri : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12.30; 15: 17.30: 19.
© Ringul : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20, MELODI/\
(12 06 88) — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 8,30; 10.15;
15,45; 18,15; 20,30, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15; 16; 18,15; 20,15.
© Desene animate — 9; 10,45; 12,15* 
14, Patima — 15,30; 17,30; 19,30 : DOI
NA (16 35 38).
® Astă-seară. dansăm în familie ; 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Arma misterioasă : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
© Gară pentru doi : UNION (13 49 04)
— 10; 13: 16: 19, ARTA (213186) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19,15.
O Cînd o să vină tata : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30. 
© Scuzați, dv. vedeți fotbal ? : COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19.30.
© Efendi : tylUNCA (21 50 97) — 15,30; 
17,30; 19,30.
© Competiția : SCALA (11 03 72) — 
8,45; 11; 13.15; 15,30; 18: 20,30, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
© Domnișoara Noorie : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Salamandra : GRIVITA (17 08 58)
— 8,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20, 
FLOREASCA (33 29 71) — 8,30; 10,15; 
14; 16; 18; 20.
O Războiul stelelor : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 19.

® Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15; Salonul — 19.30; (sala „Ion 
Vasilescu“, 12 27 45) : Idolul și Ion 
Anapoda — 15; Gaițele — 19,30; (sala 
Atelier) ; Intre patru ochi (B) — 16; 
între patru ochi (A) — 19,30; (sala 
Batiștel) ; Gimnastică sentimentală
— 19.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Mircea Ba- 
sarab — 19; Recital de orgă Peter 
Schwarz (Berlinul occidental) — 16. 
G Opera Română (13 18 57) : Rapso
dia I, Bolero, Carmen — 15,30; Tra- 
viata — 19.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : La 
calul bălan — 19.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 15; Gustul parve
nirii — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Rezervația de pelicani — 19. 
@ Teatrul Mic (14 70 81) : Mania pos
turilor — 15; Doi pe un balansoar
— 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Trestia ginditoare — 19,30.
® Teatrul de comedie (18 64 80) : 
Arma secretă a Iui Arhimede — 
16; 19.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Negru și roșu — 19,30; 
(sala Studio) : Acești îngeri triști — 
14,30; Calandria — 20.
0 Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 15; 
10,30.
© C.C.E.S. (la Palatul sporturilor și 
c .lturii) ; „Lucrări de muzică de dans 
in primă audiție". Concert-concurs 
de creație de muzică ușoară româ
nească — 18.
® Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Vacanță la... București — 17; 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : După datina străbună
— 19.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros saga — 18,30.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 14; 18.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile Iul Plum-Plum — 17.
0 Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 16; 19,30.
© Studioul dc teatru al I.A.T.C. 
(15 72 5S>) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.
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Ziua internațională a femeii - sub semnul 
luptei pentru dezarmare și pace, pentru 
lichidarea oricăror forme de discriminare

Participantele la Conferința de Ia Geneva 
se pronunță pentru măsuri urgente în vederea 

înlăturării pericolului nuclear
GENEVA 9 (Agerpres). — La Geneva s-au încheiat lucrârile conferin

ței internaționale pe tema „Femeile și campania mondială pentru dezar
mare", care examinează problemele de stringentă actualitate ale opri
rii cursei înarmărilor și preîntîmpinării unei conflagrații nucleare pustii
toare, precum și modalitățile de intensificare a eforturilor guvernelor, ale 
Organizației Națiunilor Unite și ale militanților pentru pace din întreaga 
lume în vederea înfăptuirii unor măsuri practice de dezarmare, în pri
mul rînd în domeniul nuclear.

Participantele la reuniune — reprezentante ale organizațiilor de fe
mei din țări europene, S.U.A, și Canada — au adresat un mesaj Con
ferinței pentru dezarmare de la Geneva în care se subliniază, între al
tele, că „sint necesare măsuri urgente și concrete pentru eliberarea ome
nirii de spectrul nimicirii nucleare. Prevenirea unui război nuclear, adop
tarea de măsuri pentru reducerea înarmărilor, care să ducă la dezarma
rea generală și totală, încetarea experiențelor cu arme nucleare, pre- 
întimpinarea extinderii cursei înarmărilor în Cosmos și prohibirea arme
lor chimice constituie cerințele fundamentale ale femeilor din întreaga 
lume" — se arată in mesaj.

„Pentru dreptul Ia muncă. 
Ia viață"VIENA 9 (Agerpres). — La chemarea mai multor organizații de femei din Austria, în centrul Vienei a avut loc o demonstrație de masă la care au participat muncitoare din întreprinderi industriale, studente, gospodine. Demonstrația s-a desfășurat sub lozincile „Pentru dreptul Ia muncă, pentru egalitate și pace", „Femeile se pronunță împotriva războiului, fascismului și militarismului".STOCKHOLM 9 (Agerpres). — în piața centrală a capitalei suedeze a avut loc, cu prilejul zilei de 8 Martie, o demonstrație a femeilor, care, s-a desfășurat sub lozincile luptei pentru pace, pentru dreptul la muncă și pentru lichidarea oricăror forme de discriminare a femeilor.

„Să se pună capăt 
cursei înarmărilor!"

BERLINUL OCCIDENTAL 9 (A- 
gerpres). — La chemarea unor or
ganizații obștești care militează 
pentru pace, mii de locuitoare ale 
Berlinului occidental au marcat 
Ziua internațională a femeii prin- 
tr-o mare demonstrație împotriva 
cursei înarmărilor și a pericolului 
de. război, pentru pace și securitate 
in Europa și în întreaga lume.

Participantele la demonstrație — 
activiste pe tărîm obștesc, munci

Apel al organizațiilor de femei 
din țările Americii Latine

SAN JOSE 9 (Agerpres). — Organizațiile de femei din țările Ameri
cii Centrale au dat publicității un apel pentru pace in regiune, pentru 
respectarea dreptului popoarelor la autodeterminare și pentru egalitatea 
in drepturi a femeilor cu bărbații. Cu ocazia Zilei internaționale a femeii, 
in numeroase țări ale Americii Latine — informează agențiile internațio
nale de presă — au avut loc marșuri, demonstrații și alte acțiuni ale fe
meilor, care și-au afirmat dorința lor de a trăi intr-o lume a păcii, in 
care să fie eliminate discriminările împotriva femeii.

toare, cadre didactice, studente și 
eleve, un mare număr de gospodi
ne — s-au pronunțat pentru inten
sificarea eforturilor în vederea 
opririi cursei periculoase și costi
sitoare a înarmărilor, pentru înce
tarea propagandei războinice, pen
tru preîntâmpinarea unei confla
grații nucleare distrugătoare și pen
tru triumful rațiunii și păcii pe 
planeta noastră.

„^iu, rachetelor I"OTTAWA 9 (Agerpres). — Ziua de 8 Martie a fost marcată la Ottawa printr-o demonstrație a femeilor in Piața Confederației, unde este înălțat monumentul închinat victimelor celor două războaie mondiale. Demonstrația s-a desfășurat sub lozincile „Nu, cursei înarmărilor nucleare", „Respingem rachetele «Cruise»".
Marșul femeilor din Italia 

pentru pace, 
pentru drepturi egale
ROMA 9 (Agerpres). - La Roma, 

Florența, Genova și în alte orașe 
italiene au avut loc demonstra
ții pentru pace ale femeilor, infor
mează agenția United Press Inter
national.

In capitala Italiei a fost organi
zat un marș în favoarea salvgardă
rii drepturilor femeii.

Lucrările Conferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere și securitate 

și pentru dezarmare în Europa
STOCKHOLM 9 (Agerpres). — In ședința plenară de vineri a Confe

rinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in 
Europa, care are loc la Stockholm, delegațiile Austriei, Ciprului, Elveției, 
Finlandei, Iugoslaviei, Maltei, San Marino și Suediei au prezentat un 
document, de lucru conținind propunerile acestor țări privind măsurile 
care ar trebui să fie negociate la conferință.în concepția acestor țări. Conferința de la Stockholm trebuie să contribuie, prin hotărîrile pe care le va adopta, la asigurarea respectării stricte de către fiecare stat a obligației de a nu folosi forța sau amenințarea cu forța împotriva celorlalte țări, a integrității teritoriale și a independentei acestora, să contribuie la reglementarea, exclusiv prin mijloace pașnice, a diferendelor dintre state. In acest scop, documentul celor opt țări propune adoptarea de către conferință a unui set de măsuri care să cuprindă dezvoltarea și extinderea măsurilor de creștere a încrederii conținute în Actul final de la Helsinki, din 1975, cum sint : notificarea prealabilă a manevrelor, a mișcărilor de trupe și a altor activități militare majore, precum și invitarea reciprocă de observatori pentru a asista la astfel de activități. Totodată, documentul propune negocierea și convenirea unor măsuri de întărire a încrederii și securității statelor, care au în vedere, între altele, limitarea și restrîngerea unor activități militare, în special în zonele mai sensibile. în document se evidențiază necesitatea ca toate măsurile care vor fi adoptate să fie însoțite de prevederi adecvate de control, corespunzător conținutului lor, și de un sistem îmbunătățit de comunicare rapidă între cele 35 de state participante. Cele opt țări apreciază că în cadrul negocie

belgia: Cereri pentru sistarea lucrărilor
de instalare a noilor racheteBRUXELLES 9 (Agerpres). — Comitetul național pentru pace și dezvoltare și Comitetul flamand de acțiune împotriva armelor nucleare au dat publicității o declarație comună în care cer adoptarea de măsuri menite să ducă la evitarea desfășurării de rachete nucleare americane pe teritoriul țării. Sistarea lu

Evoluția situației din Liban
O Rundă preliminară de convorbiri între lideri ai opoziției 

libaneze • Noi ciocniri la BeirutDAMASC .9 (Agerpres). — La Damasc a avut loc vineri o rundă preliminară de convorbiri intre lideri ai opoziției libaneze, in vederea „Conferinței asupra dialogului în Liban", care urmează să inceapă luni în orașul elvețian Lausanne. După cum precizează agenția siriană de știri SANA, a fost dezbătut un document de lucru ce va fi prezentat conferinței. Au fost prezența Walid Joumblatt, liderul Partidiilu» 'Socialist Progresist din Liban, Nabih Berri, conducătorul mișcării politico- militare șiite „Amal“, și mediatorul saudit, Rafiq Al-Hariri.'La convorbiri urmează să participe, de asemenea, fostul președinte libanez, Suleiman Frangieh, și fostul prim-ministru Rashid Karame. 

rilor de la Stockholm trebuie să se obțină progrese substanțiale pentru ca următoarea reuniune general-eu- ropeană, de la Viena din 1936, să poată extinde mandatul actualei conferințe în așa fel îneît aceasta să treacă lă discutarea și convenirea unor măsuri de dezarmare pe continentul european.Prezentînd documentul celor opt state, șeful delegației suedeze a arătat că propunerile acestora, la fel ca și cele avansate de alte țări participante, au drept scop să stimuleze negocierile din cadrul conferinței. El a subliniat, totodată, că, prin rezultatele sale, forumul de la Stockholm este chemat să contribuie la reducerea tensiunii și reluarea dialogului, la întărirea încrederii și ameliorarea relațiilor dintre toate statele participante, la asigurarea securității acestora.Propunerile din document se adaugă propunerilor avansate conferinței de către România, care s-au bucurat și se bucură de aprecierea celorlalte state participante, datorită caracterului lor substanțial și cuprinzător. Dealtfel, se cuvine remarcat faptul că multe din elementele și conceptele de bază ale propunerilor românești se găsesc reflectate in acest document. După cum se știe, în atenția conferinței se află, de asemenea, un document de lucru prezentat de 16 țări occidentale.

crărilor de construcție la baza militară Florenne, unde, potrivit planurilor, urmează să fie amplasate rachete nucleare cu rază medie de acțiune, ar constitui un pas important al guvernului belgian în direcția îmbunătățirii climatului de destindere în relațiile Est-Vest, se arată in declarație.

BEIRUT 9 (Agerpres). — O bruscă deteriorare a situației s-a înregistrat, vineri, la Beirut, unde au avut loc intense dueluri de artilerie in zona liniei de demarcație care separă sectoarele de est de cele Be vest ale orașului, informează agențiile internaționale de presă. în centrul capitalei libaneze s-au produs, de aseme- hea, ciocniri puternice intre' milițiile rivale, in timp ce în numeroase cartiere puteau fi auzite explozii de grenade, transmite agenția Reuter.Un bilanț al poliției libaneze arată că în urma tirurilor de artilerie din noaptea de joi spre vineri, două persoane au fost ucise și alte 27 rănite. Luptele de vineri au fost considerate drept cele mai puternice de la începutul săptăminii.

SOFIA

Sesiunea Comisiei mixte 
româno-bdgare 

de colaborare culturalăSOFIA 9 (Agerpres). — La Sofia a avut loc sesiunea a Vil-a a Comisiei mixte româno-bulgare de colaborare culturală, la încheierea căreia a. fost semnat protocolul sesiunii de către Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și Peio Berbenliev, vicepreședinte al Comitetului pentru Cultură, președinții celor două părți în comisie.în timpul șederii la Sofia, tovarășa Tamara Dobrin, președintele executiv al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, a avut convorbiri cu tovarășul Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului Național al Frontului Patriei, precum și cu Gheorghi Iordanov, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., președintele Comitetului pentru Cultură al R.P. Bulgaria.
r

[AGENȚIILE DE PRESĂ
W -• pe scurt

............-----

DEZVOLTAREA COLABORĂRII ECONOMICE INTRE LIBIA SI BULGARIA. în comunicatul publicat la încheierea convorbirilor dintre conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie, colonelul Moammer El Geddafi, și Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, care a întreprins o vizită oficială in Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă, se subliniază satisfacția părților față de dezvoltarea relațiilor bilaterale. Manifestîndu-și îngrijorarea față de creșterea încordării internaționale, părțile s-au pronunțat pentru încetarea cursei înarmărilor și pentru dezarmare. Cu prilejul vizitei au fost semnate mai multe documente, între care și unul privind dezvoltarea colaborării economice și teh- nico-științifice bilaterale.ÎNTREVEDERI IORDANIANO- CIIINEZE. La Amman s-au desfășurat vineri convorbiri intre regele Hussein al Iordaniei și Li Xiannian, președintele R. P. Chineze, aflat în vizită oficială in capitala iordaniană. A fost efectuat un schimb de păreri asupra relațiilor bilaterale și a unor probleme internaționale de interes comun — relatează agenția China Nouă.CONVORBIRI GEORGES MAR- CIIAIS — GERARDO IGLESIAS. Potrivit comunidâtului cu privire la convorbirile desfășurate la Paris, secretarul general al Partidului Comunist Francez, Georges Marchais, și secretarul general al Partidului Comunist din Spania, Gerardo Iglesias, au apreciat ca favorabilă evoluția mișcării pentru pace și dezarmare din cele două țări, precum și

NICOSIA

Deschiderea Congresului Partidului Socialist din CipruNICOSIA 9 (Agerpres). — La Ni- . cosia s-au deschis, vineri, lucrările celui de-al IV-lea Congres al Partidului Socialist (Edek) din Cipru, care examinează activitatea desfășurată de partid de la precedentul congres pină in prezent, urmînd a stabili orientările de bază ale activității partidului pentru perioada următoare. Documentele supuse dezbaterii analizează situația internă din Cipru și evoluția vieții internaționale, conturează principalele sarcini ale partidului pe linia dezvol
LUANDA 9 (Agerpres). — Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii și al Republicii Populare Angola, a declarat că principalul scop al contactelor cu Africa de Sud a fost retragerea trupelor regimului de la Pretoria de pe teritoriul angolez, informează agenția angoleză de presă ANGOP. Mențio- nind „existența unui proces de retragere" a forțelor R.S.A. din Angola, el a subliniat : „Noi sperăm că a- 

din alte state europene. Ei au subliniat, totuși, că este nevoie să fie sporite eforturile pentru a se oon- feri o dimensiune și mai amplă acestei mișcări.
LA OTTAWA S-AU DESCHIS 

LUCRĂRILE UNEI CONFERINȚE 
A INDIENILOR ȘI METIȘILOR 
CANADIENI, consacrate condițiilor 
de muncă și de viață ale acestora. 
Participanții dezbat mai multe pla
nuri de acțiune in sprijinul reven
dicărilor lor, între care figurează 
cele privind obținerea unui nivel 
mai bun de trai și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.INDIA ȘI BRAZILIA se pronunță în favoarea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, pentru preintîmpinarea unei conflagrații mondiale — se arată în declarația comună semhată la încheierea convorbirilor dintre ministrul de externe indian, P.V. Nara- simha Rao, și omologul zilian, Ramiro care a efectuat său ' bra- Saraiva Guerreiro, o vizită oficială la

Ipoteze privind evoluția climei
(Ager-

Directorul
MOSCOVA 9 

preș).
Observatorului geofi- 
zic principal al Insti
tutului meteorologic al 
U.R.S.S., prof. Evgheni 
Borisenkov, susține că 
anomaliile meteorolo
gice ale acestei ierni 
se datorează nu unor 
„nebunii ale naturii", 
ci unor- modificări ale 
climei. Savantul susți
ne că, in urmă cu 
aproximativ 30 de ani, 
emisfera nordică a Pă- 

mintulul a intrat in
tr-o perioadă de răcire 
treptată și lentă. Una 
dintre motivațiilb adu
se de savant in spriji
nul acestei . teorii 
constă in schimbarea 
înclinației axei Pămân
tului, care are drept 
consecință reducerea 
cantității de radiații 
solare pe care le pri
mește planeta noastră.

Evgheni Borisenkov 
nu consideră. valabile 
teoriile privind așa-

tării economice și sociale a țării, a edificării unui Cipru independent, suveran, unitar și nealiniat.La congres participă delegați ai organizațiilor de partid, invitați ai unor organizații de masă și obștești cipriote, precum și reprezentanți și delegații ale unor partide de peste hotare.Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
ceastă primă etapă va conduce la punerea în aplicare a rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. .și la independența Namibiei".Președintele Angolei a relevat, în context, importanța eforturilor întreprinse împreună cu celelalte state din prima linie — Botswana, Mozam- bic, Tanzania, Zambia și -Zimbabwe ,— cit și cu celelalte state ale comunității internaționale, in vederea soluționării problemei namibiene.

nDelhi. 'Cele două părți au exprimat sprijinul țărilor lor față de eforturile întreprinse de „Grupul de la Contadora" (Columbia, Mexic, Panama și Venezuela) privind reglementarea negociată a situației din America Centrală.REMANIERE GUVERNAMENTALA ÎN MAURITANIA. Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională al Mauritaniei, Mohamed Khouna Ould Haidalla, a procedat la o remaniere guvernamentală, transmit agențiile Reuter și U.P.I. în cadrul măsurii, președintele Mohamed Ould Haidalla a preluat funcțiile de prim-ministru și de ministru al apărării. Totodată, Yall Abdoulaye a fost numit in fruntea Ministerului de Interne, în locul lui Ahmedou Ould Abdallah. Portofoliul Ministerului de Externe a revenit in continuare fostului deținător, Ahmed Ould Minnih, care ocupă Și postul de ministru al cooperării.
ACCIDENT MINIER, In urma 

unei puternice explozii, care s-a 
produs intr-o mină de cărbune din 
provincia belgiană Limburg, în 
cursul nopții de joi spre vineri, 
șapte mineri și-au pierdut viața. 
După cum relevă agenția France 
Presse, patru dintre aceștia erau 
turci, doi erau belgieni și unul era 
italian.

numitul „efect de 
. seră", care ar putea 

duce, intr-un viitor 
relativ apropiat, la în
călzirea climei. El își 
sprijină afirmația pe 
faptul că, în ultimul 
deceniu, emanațiile de 
bioxid de carbon în 
atmosferă au crescut 
cu 20 la sută, condu- 
cind la o creștere a 
temperaturii medii pe 
Terra doar cu 0,4 gra
de Celsius.
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„Principala cerință a zilelor noastre:
J eliminarea armelor de distrugere în masă"

Dificultățile economice ce confruntă țările 
Pieței comune

în dezbaterea unui congres ai reprezentanților 
partidelor socialiste și social-democrate vesî-europene

...Coloanele demonstranților se revarsă de-a lungul arterelor Atenei, îndreptîndu-se spre „Syntagma", marea piață din centrul orașului. Animați de exemplul demonstranților, numeroși pietoni intră și ei în rîndul coloanelor, alăturindu-și glasurile celor care scandează : „NU — înar
mărilor!", „Nici o nouă rachetă nu
cleară în Europa!". La mitingul cu care se încheie demonstrația, vorbitorii, reprezentînd diferite mișcări pentru pace, sindicate, organizații de femei și de tineret, se pronunță pentru oprirea acumulării de noi armamente nimicitoare pe continent, pentru triumful rațiunii și asigurarea păcii în lume....Astfel de acțiuni au devenit imagini frecvente în peisajul Atenei, în viața politică a Greciei, țară în care mișcarea pentru pace a luat o nouă amploare odată cu trecerea la instalarea primelor rachete cu rază medie de acțiune în Eurona occidentală. 
„Vrem o Europă a vieții, nu a mor- 
ții", a fost una din lozincile sub care s-a desfășurat la Salonic o demonstrație organizată din inițiativa primarului orașului. Theoharis Manavis, membru al Partidului Mișcarea So-, cialistă Panelenă (PASOK1. de gu- vernămint, Ia care au participat peste 30 000 de persoane. „Principala ce
rință a zilelor noastre este înlătura
rea armelor nucleare", a fost ideea de bază care s-a regăsit în înflăcăra- tele cuvîntări rostite cu acest prilej.Extinderea mișcării pentru pace și-a găsit o semnificativă expresie in crearea, la sfîrșitul lunii ianuarie, a unei noi organizații obștești — „Miș
carea antinucleară a femeilor elene". La prima adunare a organizației, la care au luat parte și reprezentanți ai partidelor politice, oameni de știință și cultură din Grecia, nrecum și militante pentru pace din mai multe țări occidentale, s-a cerut sistarea oricăror acțiuni care duc la transformarea continentului într-o rampă de lansare a armelor nucleare, necesitatea înlăturării întregului armament atomic din Eurooa. In același sens, Marghareta Papandreu, președinta Uniunii femeilor elene, arăta recent într-un Interviu : ,.Ne opunem insta
lării rachetelor cu rază medie de ac
țiune în R.F. Germania. Marea Bri
tanic și în orice altă țară, deoarece 
aceasta duce la relansarea și mai pu
ternică-a cursei înarmărilor, sporește 
amenințarea distrugerii nucleare".în perspectiva sumbră pe care o profilează amplasarea noilor rachete, s-au pus în termeni noi și unele pro

bleme specifice ale Greciei — respectiv riscurile implicării țării in viitoarea cursei înarmărilor. Una dintre aceste probleme o constituie prezența bazelor militare americane, inclusiv a depozitelor de arme nucleare. Iată de ce unul din obiectivele principale ale mișcării pentru pace din Grecia, care argumentează
Ample acțiuni în Grecia 

împotriva cursei 
înarmărilor, pentru 

destindere, colaborare 

și pace
în cadrul a nenumărate demonstra
ții, marșuri, mitinguri, milioane de lo
cuitori ai Greciei și-au exprimat răs
picat voința de a se înlătura perico
lul unui război nimicitor, de a ve
dea regiunea balcanică transforma
tă într-o zonă a păcii, bunei vecină
tăți și colaborării, fără arme nuclea
re și baze militare străine. In foto
grafie : Aspect de la una din impre
sionantele demonstrații pentru pace, 

desfășurată la Atena

că aceste baze lezează suveranitatea țării și prezintă pericolul transformării ei în țintă atomică, este lupta pentru eliberarea Greciei de povara angajamentelor ce decurg din calitatea ei de membru al N.A.T.O., pentru consolidarea politicii de independență.O caracteristică a mișcării pentru pace din Grecia constă în faptul că ea se bucură de sprijinul guvernului condus de primul ministru Andreas Papandreu, ca și al Mișcării Socialiste Panelene. Așa cum este cunoscut, de-a lungul existenței sale, PASOK a susținut revendicările cercurilor populare celor mai largi, iar după venirea la putere a trecut la adoptarea unor măsuri concrete în sprijinul acestor revendicări. Devenind tot mai 

activă pe plan internațional. Grecia a întreprins, in. ultimul timp, un șir de acțiuni care o diferențiază de orientarea altor țări membre ale N.A.T.O., își face auzit glasul propriu într-o serie de probleme importante ale actualității internaționale. Guvernul elen a propus, astfel, amî- narea aplicării planului N.A.T.O. pri

vind amplasarea noilor rachete în Europa occidentală, și-a anunțat ho- tărîrea de a nu admite instalarea de asemenea rachete pe teritoriul național, s-a pronunțat și se pronunță pentru reluarea dialogului Est-Vest in problema armamentului nuclear.Una din acțiunile importante ale guvernului a- constituit-o angajarea negocierilor cu S.U.A. privind bazele militare în țară, instalate aici în urma unui acord impus cu peste trei decenii în urmă, în perioada de vîrf a „războiului rece". Poporul grec nu s-a împăcat niciodată cu prezența acestor baze. „Afară cu bazele mi
litare străine !“ a devenit una din cerințele constante ale acțiunilor pentru pace. Nu demult, după negocieri îndelungate și dificile, acordul greco- 

american, despre care premierul Papandreu a spus că are „un caracter 
net colonialist", a fost anulat. Prin recenta ratificare de către parlament, a intrat în funcțiune noul acord, care stabilește cadrul menținerii vremelnice a bazelor și care este considerat de autoritățile de la Atena ca instrument de lichidare a acestora. Pe linia

acestei preocupări, guvernul a denunțat zilele trecute 18 din cele 108 acorduri adiacente vechi privind aspecte concrete ale prezenței militare americane pe teritoriul țării. Soarta celorlalte acorduri de acest gen este în continuare analizată de un comitet mixt greco-american prin prisma cerințelor Greciei de a se restrînge continuu activitățile la bazele militare respective, atît timp cit ele vor mai fi menținute, și a întăririi controlului autorităților elene asupra acestor baze.în același timp, lichidarea bazelor militare este cerută cu insistență de mișcarea pentru pace, care subliniază că, mai ales in actualele împrejurări, orice prezență militară străină comportă mari riscuri. Participanții la 

una din demonstrațiile de masă desfășurate la Atena in ultima parte a lunii februarie au remis autorităților o rezoluție in care se subliniază că cererea privind ieșirea Greciei din N.A.T.O. se bucură de sprijinul întregului popor elen.Un alt obiectiv major al acțiunilor de masă constă in transformarea Balcanilor intr-o zonă liberă de arme nucleare, cerere susținută ferm la toate demonstrațiile, marșurile și mitingurile ce continuă să se desfășoare in țară. „Da — unor Balcani denu- 
clearizați !“, a fost principala cerere a participanților la demonstrația desfășurată la Pireu, din inițiativa primarului orașului, Ioannis Papaspyru, la care și-au dat intilnire toate cele trei mari mișcări pentru pace din Grecia : KEADEA, EEDYE și AKE. Există, dealtfel, o strinsă împletire intre cererile populare și acțiunile guvernului in ce privește crearea unei zone denuclearizate in Balcani. Alături de celelalte țări participante, Grecia a jucat un rol activ la recenta reuniune la nivel de experți a țărilor balcanice, desfășurată la Atena și în cadrul căreia s-a degajat un consens larg de a se dezvolta colaborarea in vederea transformării Balcanilor intr-o zonă a păcii, colaborării și bunei vecinătăți, lipsită de arme nucleare, cu participarea tuturor statelor din regiune, pe baza respectului, increderii și înțelegerii reciproce.Dealtfel, Atena a devenit unul din centrele europene care găzduiesc numeroase întilniri internaționale consacrate luptei pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru pace. Așa a fost, de pildă, recenta Conferință internațională pentru denuclearizarea Europei, in cadrul căreia participanții — oameni politici, personalități ale vieții științifice și culturale, reprezentanți ai mișcărilor pentru pace, ai cultelor din 28 de țări de pe continent, din S.U.A. și Canada — au examinat un larg evantai de probleme privind intensificarea acțiunilor în vederea opririi cursei înarmărilor nucleare și preîntimpinarea unui război distrugător.Bucurindu-se de simpatia și solidaritatea opiniei publice din Europa, mișcarea pentru pace din Grecia se înscrie ca o contribuție importantă în efortul popoarelor continentului pentru înlăturarea pericolului nuclear, pentru reluarea politicii de destindere și colaborare internațională.

AI. CÂMPEANU

LUXEMBURG 9 (Agerpres). — La Luxemburg se desfășoară lucrările celui, de-al XlII-lea congres al reprezentanților partidelor socialiste și social-democrate din țările membre ale Pieței comune, informează agenția Reuter. Congresul a fost deschis de Joop den Uyl, președintele Confederației partidelor- socialiste din C.E.E.Pe agenda de lucru figurează și elaborarea proiectului unui manifest electoral al socialiștilor în vederea alegerilor in parlamentul vest-euro- pean, organism consultativ al C E.E. Unul dintre capitolele manifestului este consacrat poziției partidelor participante față de problemele păcii pe continent. Proiectul prevede, pe de altă parte, activizarea luptei împotriva șomajului, flagel care afec
Impas în soluționarea crizei financiare din cadrul 

C.E.E.LONDRA 9 (Agerpres). — într-un Comentariu pe marginea multiplelor neînțelegeri dintre statele membre ale Comunității Economice (vest) Europene, cotidianul londonez „The Daily Telegraph" scrie, intre altele : „Zvonurile referitoare la o posibilă aminare a apropiatei reuniuni la nivel inalt a țărilor C.E.E. de la Bruxelles au fost dezmințite in repetate rinduri, dar numai faptul că ele au circulat cu atita insistență indică un puternic sentiment de descurajare". După convorbirile evident infructuoase dintre președintele Franței, Franțois Mitterrand, și premierul britanic Margaret Thatcher, care au avut loc luni, și după eșuarea '— o zi mai tirziu — a întrunirii miniștrilor agriculturii de la
Un raport al U.N.C.T.A.D. relevă;

Efectele crizei economice - grav resimțite 
de tarile în jurs de dezvoltarePARIS 9 (Agerpres). — La sfîrșitul anului 1984, venitul pe locuitor al țărilor în curs de dezvoltare va. fi inferior celui înregistrat la începutul deceniului, scrie cotidianul „Le Figaro". O.N.U. fixase la 7 la sută indicele de creștere mediu a- nual necesar. Astăzi sîntem obligați să constatăm că rezultatele sint departe de acest obiectiv, adaugă ziarul.Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) relevă într-un raport că, în loc să prească, producția pe locuitor a scă

tează în prezent peste 12 milioane de persoane în țările comunitare.în intervenția sa, Joop den Uyl s-a referit, între altele, la problemele spinoase cu care se confruntă „cei zece". „în pofida deosebirilor de opinii, a spus el, noi sîntem cu toții responsabili de criza care amenință instituțiile comunitare". în context, den Uyl a recunoscut divergențele care ii opun pe socialiștii francezi și laburiștii britanici in ce privește reforma politicii agricole a Pieței comune.La rîndul său, Roy Hattersley, lider adjunct al Partidului Laburist din Marea Britanie, și-a exprimat îngrijorarea in legătură cu criza economică a C.E.E. și soarta celor peste 12 milioane de șomeri din țările membre.
Bruxelles, există foarte puține șanse ca reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Pieței comune de la 19—20 martie să poată soluționa criza financiară cu care wse confruntă „cei zece".LONDRA 9 (Agerpres). — într-un discurs pronunțat la o reuniune a Partidului Conservator, primul ministru britanic, Margaret Thatcher, a reclamat operarea unor profunde restructurări în sinul Pieței comune (vest-europene) — transmite agenția France Presse. „Trebuie să avem curajul să înfruntăm du realism prezentul", a spus Margaret Thatcher, precizind că este nevoie să se meargă la esența lucrurilor, la reforme in profunzime, în însăși structura C.E.E.

zut în medie cu 2 la sută. Volumul exporturilor a scăzut și el. Departe de a se îmbunătăți, situația se agravează. Cel mai săraci oameni de pe pămint se scufundă cu disperare într-o mizerie și mai mare, scrie „Le Figaro".Preocupat să-și rezolve propriile probleme, restul lumii uită că actuala criză lovește de două ori statele mai sărace. De doi, trei ani, practic, nici unul din eforturile întreprinse pe plan internațional, de a schimba această tendință, nu a dat roade, conchide ziarul.
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