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—rod al politicii revoluționare, profund 
științifice a partidului nostru comunist

35 de ani de
între evenimentele politice deose

bite care jalonează înaintarea Româ
niei pe calea socialismului se înscrie 
și Plenara Comitetului Central al 
partidului din 3—5 martie 1949. Acel 
început de primăvară, de acum 35 
de ani, a devenit simbol al marilor 
transformări revoluționare în agri
cultură, . in condiția 
socială a țărănimii, 
a întregului popor ro
mân. Punînd in acea 
primăvară în fața 
națiunii problema or
ganizării pe baze so
cialiste a agricultu
rii, una dintre cele 
mai complexe sar
cini ale construcției 
socialiste, partidul 
și-a întemeiat hotă- 
rîrea sa istorică pe 
adevărul ineluctabil 
că agricultura baza
tă pe mica producție, 
caracterizată prin- 
tr-un nivel tehnic 
scăzut și implicit o 
slabă productivitate 
a muncii, constituia 
un obstacol nu nu
mai în calea crește
rii producției agrico
le și a nivelului de trai al ță
rănimii, ci și în ce privește dezvol
tarea întregii economii ; o asemenea 
agricultură nu era în măsură să aco
pere necesitățile de materii prime 
ale industriei aflate în plin proces 
de dezvoltare impetuoasă, cît și ce
rințele sporite de consum ale între
gii populații. în plus, prin naționa
lizarea principalelor mijloace, de 
producție din industrie, înfăptuita, la 
11 iunie 1948 — act revoluționar care 
asigurase făurirea unui puternic sec
tor socialist în economie — apăruse 
o amplă contradicție în planul rela
țiilor de producție, între acest sec
tor complex și agricultură, contra-

la Plenara C. C.
dicție a cărei soluționare impunea 
construirea socialismului și la sate, 
în perspectiva generalizării relațiilor 
socialiste în întreaga economie.

înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
plenarei din 3—5 martie 1949 a ne
cesitat desfășurarea de către partid 
a unei laborioase munci politico-or-

al partidului din 3-5 martie
zării la sate oferă un bilanț care 
inspiră mîndrie și satisfacție. Din 
nici un punct de vedere nu poate fi 
asemuită agricultura din trecut, fă- 
rîmițată într-o puzderie de mici gos
podării cu slab randament, cu marea 
agricultură de azi, așezată temeinic 
pe coordonatele mecanizării, chimiză

„Viața, realitatea demonstrează cu putere superiori
tatea agriculturii socialiste, forța creatoare a țărănimii 
noastre cooperatiste, a tuturor oamenilor muncii de la 
sate, adevărații realizatori ai marilor succese din agricul
tură. Acum putem să afirmăm cu toată fermitatea că 
numai calea socialistă a agriculturii, în forma proprietății 
de stat sau cooperatiste - care se completează în mod 
armonios - poate asigura progresul neîntrerupt și rapid 
al agriculturii".

NICOLAE CEAUȘESCU

b

ganizatorice în rîndurile țărănimii, 
pentru atragerea ei treptată, pe baza 
liberului consimțămint, pe calea a- 
griculturii socialiste. După aproape 
14 ani de la desfășurarea . plenarei 
din 3—5 martie, partidul a consfin
țit încheierea cooperativizării agri
culturii în România, proces care a 
marcat victoria revoluției agrare so
cialiste, lichidarea exploatării omu
lui de către om în. toate sferele vie
ții sociale, făurirea economiei socia
liste unitare, prin generalizarea re
lațiilor noi, socialiste, victoria depli
nă a socialismului în România.

Cei 35 de ani care au trecut de 
la începerea procesului cooperativi

rii, irigațiilor și îmbunătățirilor fun
ciare complexe, capabilă să asimile
ze pe scară tot mai largă cuceririle 
științei și tehnicii înaintate. Pe o 
asemenea bază a fost posibilă creș
terea permanentă a producției agri
cole, obținerea, în anii din urmă, la 
cereale, ca și la alte produse a! celor 
mai mari producții din istoria țării, 
infirmîndu-se astfel categoric „pro- 
fețuleJs,. cercurilor, reacționare., pare 
mizau pe un dezastru al agriculturii 
românești. Este semnificativ faptul 
că în întreaga perioadă 1951—1982 
producția globală agricolă a sporit 
intr-un ritm mediu anual de ,4,3 la 
sută, ceea ce a asigurat majorarea

de peste 3,7 ori a producției agrico
le. Se impune, de asemenea, atenției 
faptul că ritmul mediu anual de 
creștere a producției globale agrico
le s-a accelerat odată cu accentuarea 
procesului de dezvoltare intensivă a 
agriculturii, atingind 4,8 la sută în 
perioada 1971—1982 și 6,6 la sută în 

anii 1981—1982. Nu-i 
greu deloc de imagi
nat ce situație gravă 
s-ar fi creat în con
dițiile secetei prelun
gite cu care ne-am 
confruntat anul tre
cut, dacă agricultura 
noastră nu ar fi dis- 
us de o puternică 
ază tehnico-materi-

ală și de un larg sis
tem de irigații, așa 
cum dispune ea azi, 
condiții pe care și 
le-a putut asigura 
numai în cadrul or
ganizării sale- pe ba
ze socialiste.

Profunde transfor
mări a generat co
operativizarea agri
culturii deopotrivă și 
in structura socială 
a populației rurale. 

Eliberată de, exploatare, țărănimea
a devenit o clasă omogenă, de
plin stăpină pe mijloacele de pro
ducție, pe roadele muncii ei, prie
tenă și aliată de nădejde a cla
sei muncitoare, participantă âctivă 
la edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România, în 
lumea satului au apărut profesii de 
-înaltă tehnicitate legate -■ nerriijlocit 
de activitatea în agricultură, țăranul 
de azi fiind un om cu un nivel 
ridicat de școlarizare și instruire.

(Continuare în pag, a IV-a)

PENTRU TOȚI PRODUCĂTORII AGRICOLI

Stimulente mari-răspunderi mari!
j Drepturi, îndatoriri, obligații 
j din recentele Decrete
J ale Consiliului de Stat
j privind contractările
i ?
j și achizițiile de produse
i agricole vegetale

și contractările și achizițiile 
j de animale, păsări
j și produse animale

Statul sprijină permanent dezvoltarea întregii agriculturi, sporirea pro
ducției în unitățile agricole socialiste și în gospodăriile membrilor cooperative
lor agricole și ale producătorilor particulari, prin executarea mecanizată a prin
cipalelor lucrări agricole, asigurarea de semințe și material săditor din soiuri 
și hibrizi de mare productivitate, îngrășăminte și materiale de combatere a bo
lilor și dăunătorilor, aplicarea rezultatelor cercetării științifice în producție, asis
tență tehnică prin cadre cu pregătire de specialitate, cadrul organizatoric pen
tru ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe al întregii țărănimi.

Locuitorii din mediul rural și urban care dețin terenuri agricole au obli
gația, potrivit legii, să le cultive, să crească animale și păsări, în vederea ob
ținerii produselor animale necesare acoperirii nevoilor proprii de consum, con
tractării și predării unor cantități sporite de produse pentru fondul de auto- 
aprovizionare și pentru fondul de stat. Numărul de animale și păsări ce pot fi 
crescute de" fiecare gospodărie pentru nevoile proprii, contractări și achiziții 
este nelimitat. Deținătorii de terenuri care nu le cultivă, nu cresc animale și 
păsări pierd dreptul de folosință asupra acestora, terenurile urmînd a fi atri
buite unităților agricole socialiste sau unor producători agricoli particulari care 
își asumă obligația de a asigura cultivarea lor în bune condiții și de a obține 
recoltele prevăzute în planurile de cultură.

(Din Decretele Consiliului de Stat privind contractările și 
achizițiile de produse agricole vegetale și contractările și achi
zițiile de animale, păsări și produse animale).
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înfăptuirea Programului unic de creștere a 
producției agricole în gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor agricole de producție 
și in gospodăriile producătorilor particulari con
stituie în momentul de față o importantă preo
cupare a organelor și organizațiilor de partid, 
a consiliilor populare, a tuturor oamenilor mun
cii de la sate.

RECENT, AU FOST ADOPTATE DECRETUL 
CONSILIULUI DE STAT PRIVIND CONTRAC
TĂRILE ȘI ACHIZIȚIILE DE PRODUSE AGRI
COLE VEGETALE ȘI DECRETUL CONSILIU

LUI DE STAT PRIVIND CONTRACTĂRILE ȘI 
ACHIZIȚIILE DE ANIMALE, PĂSĂRI ȘI PRO
DUSE ANIMALE, care reglementează strict, 
clar, riguros îndatoririle, obligațiile ce revin 
producătorilor agricoli, unităților de contractare 
și achiziții și consiliilor populare în ce privește 
realizarea, contractarea și livrarea produselor 
agricole la fondul de autoaprovizionare și la 
fondul de stat.

Prevederile acestor decrete stimulează puter
nic munca harnică, plină de răspundere a mem
brilor cooperatori și țăranilor particulari in

creșterea producției agricole în propriile gospo
dării și, strîns legat de aceasta, în sporirea can
tităților de produse vegetale și animale contrac
tate și livrate la fondul de stat, beneficiind în 
acest sens de prețuri avantajoase, prime de 
producție, credite și alte avantaje.

In cele ce urmează redăm experiențe și preo
cupări actuale privind sporirea producției agri
cole și a contractărilor la fondul de stat în gos
podăriile populației din județul Olt.

CHIBZUINȚĂ... MĂREȘTE OGORUL
■* w

Prezentăm mai întîi cîteva exem
ple, care ilustrează sintetic activita
tea ce se desfășoară în comunele ju
dețului Olt pentru creșterea produc
ției agricole și pentru sporirea con
tribuției gospodăriilor populației de 
la sate la constituirea fondului de 
stat și a fondului de autoaprovizio
nare prin contractarea unor cantități 
cit mai mari de produse agricole ani
male și vegetale.

Pină acum, in localitățile județului 
Olt au fost contractate de la popu
lație 5 677 capete bovine, 13 124 por
cine, 15 129 ovine, 696 tone carne pa
săre, 44 550 hl lapte de vacă, 9 564 
hi lapte de oaie, 178 tone lină, 
14 683 000 ouă, 159 tone miere de al
bine, 18 000 tone legume, din care 
aproape 14 000 tone tomate timpu
rii ș.a. în localitățile din cadrul con
siliilor agroindustriale Ianca, Rusă- 
nești, Mărunței și Stoicănești con
tractările de carne de bovine au fost

depășite, în cele din consiliile agro
industriale Strejești, Verguleasa, Mă
runței, Vlădila, Dobrosloveni și Ru- 
sănești s-au depășit contractările la 
carnea de oaie, iar in cele din con

duse agroalimentare. Dovadă, în 1983 
recoltele obținute la porumb, floa- 
rea-soarelui și fasole au fost dintre 
cele mai mari din istoria acestor 
locuri. De asemenea, au fost reali

Experiențe, inițiative in comune 
din județul Olt pentru buna folosire 

a pămîntului și sporirea contractărilor
siliile agroindustriale Scornicești, 
Balș, Stoicănești și Verguleasa s-au 
depășit prevederile la legume.

De fapt, experiența din anul tre
cut din județul Olt este edificatoare 
despre- eforturile lucrătorilor ogoare
lor din acest județ pentru sporirea 
producțiilor și a contribuției lor la 
formarea fondului de stat cu pro

zate recolte bune și la celelalte 
culturi. Pe această bază, a spo
rit substanțial, comparativ cu alți 
ani. contribuția sectorului socialist al 
agriculturii județului Olt la fondul 
de autoaprovizionare si la fondul de 
stat. Si cooperatorii și-au lucrat mai 
bine loturile primite în folosință, 
ceea ce a dus la sporirea recoltelor ;

totodată, ei au crescut mai multe 
animale în gospodăria personală. 
Drept rezultat, gospodăriile popu
lației au livrat la fondul de stat 2 945 
tone de carne, ceea ce reprezintă 
peste 10 la sută din realizările pe în
tregul județ. La lină, contribuția lor 
la fondul de stat a ajuns la 39 la 
sută, la lapte — 19 la sută, iar la le
gume — 12 la sută. Aceste cifre de
monstrează că Prograprul unic de 
creștere a producțiilor agricole vege
tale și animale in gospodăriile popu
lației oferă cadrul optim desfășură
rii unei activități susținute in scopul 
obținerii unor producții ridicate, pen
tru a satisface nevoile populației și 
ale economiei naționale.

Ce măsuri se întreprind și cum
Jancu VOICU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)
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HOTĂRÎREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la intensi
ficarea acțiunilor și măsurilor fehnico-organizatorice și politice în 
vederea înfăptuirii Programului de ridicare a nivelului tehnic și 

calitativ al produselor

HOTĂRÎREA
Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R. cu privire la creș
terea răspunderii organelor și organizațiilor de partid, organelor 
de stat și cadrelor medico-sanitars în înfăptuirea politicii demo

grafice și asigurarea unui spor corespunzător al populației .

Ele, stăpinele micronului, întruchipare cotidiană a priceperii și hărniciei la întreprinderea „Mecanică fină" din Capitală 
Foto : S. Cristian

F£/W£H£
—mind rid întreprinderii, exemplu 

de spirit gospodăresc

Bucurîndu-se, ca urmare a politicii consec
vente a partidului, de drepturi egale cu bărbații 
pe toate planurile vieții economico-sociale și politice, 
de prețuirea întregii societăți, femeile din țara noastră 
își afirmă pretutindeni priceperea și hărnicia, calitățile 
de organizatoare și gospodine, grija față de bunurile 
obștii, răspunderea pentru propria lor educare, spre 
a putea forma, la rindul lor, tînăra generație în spi
ritul înaltelor idealuri și îndatoriri față de patria so
cialistă, față de viitorul ei. Muncitoare, soții și mame, 
educatoare, alcătuind ceea ce numim „jumătate din

populația țării", ele își consacră tot ce au mai bun 
progresului și prosperității societății, la a cărei con
strucție participă cu elan și dăruire.

Nuclee și formații de bază ale mișcării de femei, 
comisiile femeilor din întreprinderi, cartiere, sate 
alcătuiesc un cadru concret de afirmare a ini
țiativei și capacității lor creatoare. Motiv pentru care 
consacram aceste însemnări experienței unora din 
aceste comisii. Le-am ales, de astă dată, din munici
piul Focșani.

— Ce menire are o comisie de fe
mei înțr-o întreprindere in care mun
citoarele reprezintă doar o mică 
parte din colectiv -și ce atribuții îi 
revin într-o unitate unde minoritari 
sint... bărbații ?

— Și într-o întreprindere, și în 
cealaltă, ca dealtfel în orice zonă 
ș vieții noastre sociale — fie insti
tuție, așezămînt de cultură sau ocro
tire a sănătății, sat sau cartier — 
comisiei de femei îi revin îndatoriri 
bine precizate, decurgînd nemijlocit 
din profilul și specificul fiecărui co
lectiv în mijlocul căruia activează — 
ne-a răspuns cea căreia îi adresa
sem întrebarea : tovarășa Emiliana 
Bilici, tînăra președintă a Comitetu
lui județean Vrancea al femeilor. în 
zilele cît stați aici vă puteți convinge 
„pe viu" de ceea ce v-am spus...

Și, cum am vrut într-adevăr să ne 
convingem, am ales in primul rînd, 
ca loc al investigației noastre, Com
binatul de prelucrare a lemnului din 
Focșani. în puternicul colectiv de 
aici, femeile reprezintă 30 la sută. 
„Mai puțin de o treime, e drept,

dar o treime care «se simte» — pre
cizează președinta comisiei de femei, 
proiectanta Elena 'Chlriac. în com
binatul nostru, femeile — e vorba de 
mai multe sute — pot fi intilnite 
în cele mai diferite locuri de mun-

însemnări
din municipiul Focșani

că : efectuează operații complexe, 
conduc mașini și utilaje de mare 
randament și productivitate, proiec
tează produse noi, competitive pe 
piața i.iternă și externă. îndemîna- 
rea, gustul pentru frumos, spiritul 
gospodăresc, ordinea și disciplina 
sint .calități pe care caută să și le 
desăvirșească, ajutîndu-i in același 
timp pe cei din jur, îndeosebi pe 
tineri să le însușească, să le aplice. 
Și nu numai la locul de muncă, ci 
și în propriul lor cămin. Prin nimic

nu putem fi mai prejos decît co- 
,legii-...noștri, bărbații : învățăm. — 
f multe femei sint propagandiste la 
diferite forme de învățămint, un 
mare număr urmează cursurile 
Universității politice și de conducere, 
liceul seral, alte școli, ne străduim 
să ajungem toate la un nivel inalt 
de pregătire profesională, din rîndu
rile noastre să se ridice cit m ii 
multe fruntașe și colectivul să se 
mindrească cu rezultatele pe care le 
obținem, să ne integrăm în tot ceea 
ce înseamnă viața și preocupările 
întreprinderii. Pe această coordonată 
își axează activitatea și comisia de 
femei".

într-adevăr, un mod interesant de 
repartizare a celor 13 membre ale 
comisiei pe „resorturi" asigură o 
largă cuprindere a colectivului femi
nin și orientarea sa spre direcții 
esențiale : ridicarea calificării ;

Maria BABOIAN 
Dan DRAGULESCU

(Continuare în pag. a V-a)

| rf4 SOCIALISTĂ a țării ]
Cutezătoare arcuri peste

• reportaje • însemnări •

Zile de februarie, cu ger 
și vînt în rafale. Pe malu
rile Dunării și Borcei, pes
te apele lor, podarii sînt 
insă la datorie. Se lucrează 
la tablierul viaductului 
pentru calea ferată și la 
infrastructura terasamen- 
tului. Zeci și sute de va
goane cu piatră și traverse 
din beton armat cu șinele 
montate sînt descărcate și 
montate. E ger și vîntul su
flă fără milă. Minus 8 gra
de la stația meteo din Fe
tești. Fiind între apele 
Dunării și Borcei, într-o 
asemenea zi, admiri dărui
rea, eroismul acestor con
structori de clasă.

La una din stațiile por
tabile ascult o discuție ce 
mi se pare la început biza
ră. „Sîntfeți pregătiți ?“ 
„Totul e in regulă", „Veri
ficați încă o dată legături
le", „Verificați de trei 
ori !“, „Puteți începe,. vin 
imediat și eu“, „Mulțu
mim", „Succes", „Atenție 
la ridicare !“. Peste cîteva 
minute eram la viaduct. în
tre brațele a două maca
rale, cocostirci uriaȘi din 
oțel, se afla prinsă în od
goane o grindă colos. Lun
gimea— 50 metri, greuta
tea — 200 tone. Prin inte
riorul ei, 14 cable de oțel 
îi asigură elasticitatea și 
rezistența. Ing. Valeriu An
drei și maistrul Jean 
Duță comandă ridicarea. 
Gesturi scurte, precise. 
Odgoanele se întind și 
pîriie. Grinda începe să 
plutească. Aflu că cei doi 
macaragii au vrut să așeze 
la mijlocul grinzii' un pa
har plin ochi cu apă, ca să-i 
convingă pe toți că nu se 
va vărsa o picătură. Cine
va le spune că pină ce grin
da va ajunge pe piloni apa 
va fi înghețată și ei renun
ță. După aproape 6 oră de 
muncă intensă, concentra
tă, grinda este așezată pe 
pilonii de susținere. Se fac 
măsurători, Totul a fost ca 
la carte. E meritul maistru
lui Gheorghe Oțetea, al

șefului de echipă Octavian 
Ciupercă, al băieților din 
formația ing. Alecu Popoiu. 
Iar unul din ei îi spune re
porterului doar atît : „Știți, 
grinda a fost proiectată de

construcției podurilor lui 
Anghel Saligny. în imagi
ne un furnicar omenesc, 
sute de care trase de boi și 
de cai. Era acum 100 de 
ani... Acum, în aceste zile,

Pe șanSieraî noilor poduri dunărene din
tre Fetești și Cernavodă, file din cronica 
abnegației și răspunderii muncitorești

Foto : E. Dichiseanu

Institutul pentru proiectări 
transporturi auto, navale și 
aeriene, iar realizarea ei 
s-a făcut aici, la noi, pe 
șantier. Noi am făcut co- 
frajele, noi am turnat-o“.

îmi aduc aminte că în bi
roul directorului grupului 
de șantiere Fetești, Nicolae 
Constantinescu, se află o 
fotografie făcută în timpul

se realizează poduri ce vor 
fi de șase ori mai late decît 
cele' ale lui Saligny. Ing. 
Nicolae Constantinescu ne 
schițează, în cîteva cuvin
te, portretul podarului din 
zilele noastre : „Un adevă
rat constructor modern. El 
trebuie să fie dulgher, lă
cătuș, fierar-betonist, sudor, 
montor, electrician și insta-

■ \

fluviu
lator. Să stăpînească bine 
toate aceste meserii. Știți, 
nici constructorul de poduri 
n-are dreptul să greșeas
că... EI lucrează sub apă la 
35 metri de la cota zero și 
la 50 metri înălțime. în 
adîncurile pămintului se 
luptă cu presiunea ce face 
să-ți pulseze timplele de 
parcă ar vrea să plesneas
că. Sus, prinși in centuri de 
siguranță, sînt adevărați 
cascadori, zburători la tra
pez. Nu exagerez : ei mun
cesc acolo unde multora le 
este nu numai greu, dar și 
teamă să se urce. Avem oa
meni minunați. Mulți au 
crescut odată cu podul de 
la Giurgeni-Vadu Oii și 
acum își desăvîrșesc cu
noștințele profesionale. De
vin artiști în meserie. Prin
tre ei aș aminti pe șeful de 
șantier, ing. Alexandru Co
loniei, pe șeful de lot Atila 
Benovschi, pe dulgherul 
Nistor Filip, pe Oprea Albu 
și Gheorghe Iezeanu, oa
meni care știu ce înseamnă 
să rămînă la datorie și 50 
de ore fără răgaz atunci 
cînd încep turnările de be
toane speciale și munca nu 
poate fi întreruptă".

Privesc această uriașă 
construcție ce prinde con
tur de lă o zi la alta. Pe 
podul de peste . Borcea 
montorii, prinși în centuri 
de siguranță, sudează și ni- 
tuiesc. Luminile de la su
dura electrică par niște sori 
minusculi, niturile incan
descente — stele. Aici, gin- 
djrea și hărnicia merg mină 
în mină, iar inteligenta teh
nică românească este la 
înălțime, la propriu și la fi
gurat. întreaga construcție 
va fi încununarea unei so
luții noi în țara noastră — 
montajul în consolă — ceea 
ce face de prisos schelele 
cu care ne obișnuisem la 
construcțiile de acest fel. 
Proiectul, realizat de un co-

Mihai VIȘO1U
(Continuare in pag. a IV-a)
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AGRICULTURA SOCIALISTĂ - PE CALEA SIGURĂ 
A PROGRESULUI, A PRODUCȚIILOR TOT MAI ÎNALTE

Ne propunem să realizăm o adevărată 
revoluție agrară în ce privește producția, 
productivitatea muncii, nivelul tehnic, efici
ența economică, activitatea socială generală 
din satele noastre. Va trebui făcut totul pen
tru obținerea unor producții vegetale și ani
male superioare, la nivelul unităților frun
tașe. Aceasta impune valorificarea mai 
deplină a întregii suprafețe agricole, folo
sirea judicioasă a bazei tehnico-materiale 
de care dispune agricultura, a forței de 
muncă și a specialiștilor.

N1COLAE CEAUȘESCU

Producția agricolă

-in continuă creștere
Astăzi, oamenii muncii din agricultură stă- 

pînesc o avuție națională, în fonduri fixe, de 
PESTE 6 OR! MAI MARE, comparativ cu anul 
1950. Valoarea fondurilor fixe existente în pre
zent în cooperativele agricole depășește de 
APROAPE 7 ORI pe aceea înregistrată la sfîrși- 
tul anului 1962.

© La începutul acestui an, agricultura noas
tră socialistă avea în dotare 168 000 TRACTOA
RE, 53 800 COMBINE AUTOPROPULSATE pen
tru recoltarea cerealelor și sute de mii de alte 
mașini, utilaje și instalații agricole.

® Creșterea parcului de tractoare a deter
minat reducerea suprafeței arabile ce revenea 
pe un tractor fizic la 58 HECTARE în 1983.

© Cantitățile de îngrășăminte chimice de 
care va beneficia agricultura în acest an vor fi 
de 1 830 000 TONE, în substanță activă, față de 
numai 6 000 tone utilizate în anul 1950.

• Suprafața amenajată pentru irigat va 
ajunge la sfîrșitul acestui an la 3 300 000 HEC
TARE, situate în zonele cu cel mai pronunțat 
deficit de umiditate.

• în cei 35 de ani de la începerea coopera
tivizării, producția globală agricolă a crescut 
într-un ritm mediu anual de 4 LA SUTĂ, ceea ce 
situează țara noastră între țările cu cele mai ri
dicate ritmuri de dezvoltare a agriculturii.

© Efectivele de animale vor însuma la sfîr- 
situl acestui an 8 285 MII BOVINE, 14 900 MII 
PORCINE, 21 900 MII OVINE SI CAPRINE Șl 
62 140 MII DE PĂSĂRI OUĂTOÂRE.

© Dezvoltarea puternică a zootehniei este 
ilustrată și de faptul că ponderea producției- 
animale în producția globală agricolă a crescut 
de la 36,8 la sută în anul 1965 la aproape 40 LA 
SUTĂ în 1982.

@ în condiții climatice nefavorabile, agri
cultura noastră a realizat anul trecut o produc
ție de cereale de aproape 20 MILIOANE TONE, 
față de numai 5,1 milioane tone în anul 1950. 
Producția planificată a se obține în 1984, în 
condiții normale — 29 MILIOANE TONE de ce
reale pentru boabe.

PUTERNICA DEZVOLTARE A AGRICULTURII ]
j exprimată în cîteva date sintetice

j în cincinalul 1981-1985, fața de cincinalul 1951-1955

în acest an, fata de 1950

în 1982, fata de 1950
* K

Profunde transformări înnoitoare 
in viața țărănimii, a satelor
Progresele neîntrerupte în dezvoltarea agri

culturii socialiste, în creșterea producției agri
cole în anii de după cooperativizare constituie 
temelia ridicării permanente a nivelului de trai 
al celor ce muncesc pe ogoare.

© De la 495 lei, în anul 1935, la 1 838 LEI în 
1982, au crescut veniturile lunare nominale 
nete ale țărănimii obținute din munca în C.A.P. 
și din gospodăriile personale, calculate pe o 
persoană activă.

© în case noi locuiește acum PESTE DOUĂ 
TREIMI din populația rurală. în perioada 1951— 
1982 au fost construite la sate, cu forțe proprii, 
aproape 2,1 MILIOANE case noi, cu un grad 
ridicat de confort. în aceeași perioadă, din fon
durile statului au fost construite aproape 
100 000 APARTAMENTE pentru personalul 
muncitor și cadrele de specialiști de Ia sate.

© Prin unitățile comerțului cooperatist în 
1982 s-au desfăcut mărfuri în valoare de aproa
pe 56 MILIARDE LEI, față de 3,9 miliarde lei în 
anul 1950.

© 42 000 DE INGINERI Șl ALȚI SPECIALIȘTI 
cu pregătire superioară lucrează astăzi în agri
cultură, adică de DOUĂ ORI mai mulți decît în 
1965. Acestora li se adaugă alte zeci și zeci de 
mii de cadre didactice, medici și alți specialiști 
care contribuie la pregătirea profesională a lu
crătorilor din agricultură, la îmbogățirea vieții 
spirituale a satului de azi.

® PESTE 525 000, din cei 2 986 100 de oa
meni ai muncii din agricultură, sînt muncitori — 
mecanizatori, combined, zootehniști, mecanici, 
constructori, motopompiști pentru irigații, su
dori, strungari, electricieni etc. — ceea ce do
vedește că munca în agricultură se transformă 
tot mai mult într-o variantă a muncii industriale.

Azi, în mediul rural funcționează :
® 12 228 școli generale — cu 1 722 000 elevi. 
© 125 licee — cu 300 000 elevi.
© 9 952 grădinițe
® 7 914 cămine culturale.
© 4 923 cinematografe.
® 11 922 biblioteci, cu un fond de cărți însu- 

mînd 53,4 milioane volume.

OBIECTIVE FUNDAMENTALE ALE NOII REVOLUȚII AGRARE
Congresul al Xll-lea al partidului a stabilit, 

ca un obiectiv esențial al cincinalului actual, 
înfăptuirea unei profunde revoluții agrare în 
ce privește producția, productivitatea mun
cii, nivelul tehnic, eficiența economică, acti
vitatea socială generală din satele noastre.

© Față de cincinalul precedent, în actua
lul cincinal, producția globală agricolă va 
crește cu 24,4—27,4 LA SUTĂ, într-un ritm 
mediu anual de 4,5—5 LA SUTĂ.

© în actualul cincinal, agricultura va fi 
dotată cu 79 000 TRACTOARE și 21 000 
COMBINE ; numărul tractoarelor de diferite 
tipuri și puteri sporite va ajunge la 170 000, 
iar al combinelor de recoltat cereale — la 
60 000, ceea ce va permite executarea me
canizată a lucrărilor în perioadele optime.

• Cantitățile de îngrășăminte chimice de 
care va beneficia agricultura în acest cinci
nal vor însuma 8,4 MILIOANE TONE, în 
substanță activă.

® în 1985, ponderea producției zooteh
nice în totalul producției agricole va crește 
la 45—46 LA SUTĂ. '

® Parte integrantă a noii revoluții agrare, 
Programul național de îmbunătățiri funciare 
pentru obținerea de producții sigure și sta
bile — măreață operă de transformare a na
turii — prevede:
— IRIGAȚIILE se vor extinde, pînă în anul 

1989, pe 5,5 MILIOANE HECTARE ; la

sfîrșitul anului 1985, suprafața irigată va 
ajunge ia 3,7 MILIOANE HECTARE.

— DESECĂRILE se vor realiza, pînă în anul 
1990, pe aproape 5 MILIOANE HEC
TARE.

— COMBATEREA EROZIUNI! SOLULUI se 
va efectua, pînă în anul 1990, pe circa 
3 MILIOANE HECTARE, la care se a- 
daugă circa 1 MILION HECTARE cu 
amenajări agrofitoameliorative.

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Generalizați experiența valoroasă din cei 35 de ani de agricultură socialistă / Aplicați cu fermitate cuceririle științei 
și tehnicii agricole! Utilizați cit mai eficient puternica bază tehnico-materială a agriculturii/ Munciți fără preget, cu întreaga 
răspundere pentru a înfăptui exemplar obiectivul de a obține în acest an producții record în toate sectoarele agriculturii!
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Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R. 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 tehnicși calitativ al produselor
cu privire la creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid, organelor de stat și cadrelor medico-sanitare în înfăptuirea politiciidemografice și asigurarea unui spor corespunzător

Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a analizat în ședința din 24 fe
bruarie 1984 modul în care au fost în
făptuite sarcinile și obiectivele stabilite de 
partid, de Conferința Națională a parti
dului, în domeniul îmbunătățirii calității 
produselor și al ridicării nivelului tehnic 
al acestora, în anul 1983. S-a apreciat că 
elaborarea, din inițiativa și sub directa 
îndrumare a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a Pro
gramului privind ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor în perioada 
1983—1985 și pînă în 1990 a creat un ca
dru superior activității de asigurare a ca
lității și de metrologie. Aceasta a dus, 
practic, la creșterea calității și a nivelului 
tehnic, la realizarea unor produse cu ca
racteristici și performanțe tehnice și eco
nomice superioare, la sporirea competiti
vității exporturilor românești pe piața 
mondială.

Ca urmare a îndrumării și sprijinului 
acordat de conducerea de partid și de 
stat, a întăririi controlului- în acest dome
niu, a crescut preocuparea întreprinderi
lor, centralelor și ministerelor pentru apli
carea măsurilor stabilite, ceea ce a asi
gurat ridicarea continuă a calității unor 
produse din industria metalurgică, a con
strucțiilor de mașini, electronică și elec
trotehnică, chimică, industria ușoară și 
din alte ramuri ale economiei naționale.

Evidențiind rezultatele bune obținute. 
Comitetul Politic Executiv a constatat, tot
odată, că în domeniul calității produselor 
au continuat să se manifeste și în anul 
1983 o serie de neajunsuri, rezultatele 
unor unități economice nefiind încă pe 
măsura dotării tehnice și a experienței 
colectivelor de oameni ai muncii. Princi
palii factori care au afectat calitatea unor 
produse au. fost insuficienta pregătire a 
fabricației și testarea neconcludentă a 
unor materiale și produse, întreținerea și 
exploatarea necorespunzătoare a unor 
mașini, utilaje, instalații și mijloace de 
măsurare, superficialitatea și lipsa de răs
pundere a unor cadre în efectuarea con
trolului de calitate, nerespectarea preve
derilor din documentațiile de execuție, 
indisciplina tehnologică și slaba calificare 
a unor lucrători.

Datorită acestor cauze și în anul 1983 
s-a menținut ridicat volumul produselor 
respinse de organele de control pentru 
remedierea deficienței de calitate, acestea 
necesitînd însemnate cheltuieli suplimen
tare care au influențat negativ asupra 
eficienței economice. Deficiențele de ca
litate a unor mașini și utilaje au dus, de 
asemenea, la întîrzierea punerii în func
țiune și a realizării parametrilor proiectați 
la unele obiective de investiții. La export, 
deși la marea majoritate a produselor 
livrate pe piețele străine s-au înregistrat 
substanțiale creșteri calitative, au conti
nuat să existe situații cînd calitatea unor 
produse - din construcția de mașini, chi
mie, industriile lemnului, ușoară și alimen
tară - nu a satisfăcut pe deplin exigen
țele în continuă creștere ale beneficiarilor 
externi.

Aceste stări de lucruri se datoresc fap
tului că nu toate organele colective de 
conducere, cadrele tehnice din întreprin
deri au acționat cu întreaga răspundere 
pentru aplicarea în practică a sarcinilor 
și indicațiilor date de conducerea de 
partid și de stat, a prevederilor legisla
ției calității și metrologiei. De asemenea, 
organele și organizațiile de partid, sindi
cat, tineret și de femei nu au făcut întot
deauna de calitatea produselor o pro
blemă centrală a activității lor. Ele nu au 
acționat cu fermitate și consecvență pen
tru creșterea răspunderii fiecărui om față 
de calitateă produselor, pentru crearea 
unei opinii de masă puternice și intran
sigente împotriva oricăror abateri de la 
normele de calitate.

Pornind de la toate acestea și, în spi
ritul hotărîrilor Congresului al Xll-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, a! 
sarcinilor și obiectivelor înscrise în Progra
mul privind îmbunătățirea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor aprobat de Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1983, 
Comitetul Politic Executiv hotărăște :

1. Conducerile ministerelor, centralelor 
industriale și întreprinderilor, organele și 
organizațiile de partid și sindicat, U.T.C. 
și de femei, celelalte organizații de masă 
și obștești vor situa permanent în centrul 
preocupărilor lor, ca problemă fundamen
tală - îmbunătățirea radicală a calității 
produselor. în acest scop, Comitetul Poli
tic Executiv cere să fie luate în continuare 
măsuri politice, organizatorice, și tehnice 
care să determine folosirea la nivel supe
rior și cu eficiență maximă a bazei tehni
co-materiale și a forței de muncă în ve
derea realizării de produse care să sa
tisfacă din toate punctele’ de vedere ce-

rințele economiei și sâ asigure creșterea 
continuă a competitivității lor pe piața 
externă.

2. Ministerele, centralele industriale și 
întreprinderile trebuie să acționeze cu fer
mitate și înaltă răspundere pentru pregă
tirea temeinică a fabricației, pentru asi
gurarea sculelor, dispozitivelor și verifica
toarelor necesare pentru controlarea ri
guroasă, pe fiecare fază de producție, a 
modului în care se realizează și se res
pectă prevederile înscrise în documenta
țiile tehnice.

— In fiecare întreprindere, secție sau 
atelier, la fiecare loc de muncă să se ia 
măsuri energice pentru buna întreținere 
și reglare corectă a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor, asigurîndu-se funcționarea 
lor la parametrii și cu precizia prevăzute 
în documentații, fără nici un fel de aba
teri de la normele stabilite.

— Să se asigure în toate unitățile de 
producție aparatele de măsură și control 
corespunzătoare, veghindu-se în » perma
nență la buna lor întreținere și funcțio
nare, la verificarea lor sistematică.

— In toate întreprinderile să fie asigu- f 
rată testarea corespunzătoare a produ
selor înainte de a fi introduse în fabri
cația de serie, controlîndu-se cu cea mai 
mare exigență ca ele să corespundă din 
toate punctele de vedere prevederilor 
înscrise în proiecte cu privire la caracte
risticile și performanțele tehnice și de ca
litate ale acestora.

— Ministerele și centralele industriale 
sînt obligate să ia măsuri pentru comple
tarea într-un termen cît mai scurt, încă 
in cursul acestui an, a dotării întreprinde
rilor cu standurile de probă necesare 
pentru verificarea completă a parametrilor 
calitativi ai produselor și semifabricatelor. 
Nici un produs, nici un subansamblu nu 
poate trece într-o fază superioară a pro
ducției și, cu atît mai mult, nu poate ieși 
pe poarta fabricii dacă n-a fost trecut 
prin standul de probe și dacă nu a fost 
supus unui riguros control de calitate.

— în vederea eliminării oricăror posibi
lități de fabricare și livrare a unor pro
duse necorespunzătoare din punct de ve
dere calitativ se interzice cu desăvîrșire 
controlul prin sondaj. Fiecare produs, 
fiecare piesă sau subansamblu în parte 
să treacă prin controlul tehnic de calita
te, să fie în modul cel mai exigent ve
rificate ca să corespundă întru totul nor
melor de calitate.

3. Introducerea progresului tehniq, în 
toate ramurile economiei jiaționale, asi
milarea de produse cu înalți parametri 
tehnico-funcționali, îmbunătățirea tehno
logiilor și rețetelor de fabricație trebuie 
să constituie preocupări de bază ale 
organelor colective de conducere, precum 
și ale organelor și organizațiilor de 
partid. In această privință direcțiile teh
nice din ministere și compartimentele de 
specialitate din centralele industriale și 
întreprinderi poartă răspunderea directă 
pentru înfăptuirea întocmai a prevederilor 
Programului privind îmbunătățirea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor.

4. Comitetul Politic Executiv atrage 
atenția asupra necesității’ întăririi ordinii 
și disciplinei la toate nivelurile și treptele 
de producție, respectării cu rigurozitate a 
hotărîrilor de partid și de stat, a legilor, 
instaurarea la toate locurile de muncă a 
unui climat de puternică răspundere 
colectivă și individuală, pentru realizarea 
produselor la un înalt nivel calitativ, 
valorificarea superioară a materiilor prime 
și materialelor, sporirea continuă a efici
enței economice și creșterea prestigiului 
întreprinderii.

Organele și organizațiile de partid, or
ganizațiile de masă și obștești, organele 
colective de conducere vor acționa cu 
exigență și fermitate pentru ca fiecare 
muncitor să cunoască sarcinile ce-i revin 
în asigurarea calității produselor. i

Fiecare muncitor, la locul său de 
muncă, are obligația de a fi primul con
trolor al produselor pe care le execută, 
purtînd în această privință răspunderea 
directă. împotriva acelora care nesocotesc 
normele de calitate și execută repetat 
produse neconforme cu documentația tre
buie să se ia măsuri hotărîte, în confor
mitate cu legile pe care le avem, cu 
prevederile Codului muncii, mergîndu-se 
pînă la desfacerea contractului de muncă.

5. Comitetul Politic Executiv subliniază 
cu tărie necesitatea creșterii rolului 
maiștrilor și inginerilor în organizarea și 

conducerea producției, în asigurarea 
realizării ritmice a planului și în condiții 
de calitate ; pentru pagubele create prin 
realizarea de produse cu abateri calita
tive, maiștrii și inginerii poartă direct 
răspunderea materială, împreună cu cei 
care au executat produsul respectiv ; bo
nificațiile acordate beneficiarilor pentru 
livrarea unor produse neconforme condi
țiilor de calitate din contracte să fie 
recuperate de la cei vinovați.

6. Odată cu asigurarea tuturor condi
țiilor tehnico-materiale de îmbunătățire a 
calității produselor, consiliile oamenilor 
muncii din toate unitățile economice vor 
întreprinde noi măsuri organizatorice și 
tehnice pentru perfecționarea organizării 
și întărirea răspunderii tuturor factorilor 
care exercită controlul tehnic de calitate 
și activitatea de metrologie începind de 
la recepția materiilor prime, materialelor 
și pieselor pe întregul flux de fabricație, 
asigurînd astfel ca nici un produs să nu 
iasă pe porțile întreprinderilor dacă nu se 
încadrează întocmai în documentațiile 
de execuție.

7. Organele și organizațiile de partid, 
de sindicat, U.T.C. și de femei, celelalte 
organizații de masă și obștești vor 
intensifica munca politico-educativă .pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste a 
muncitorilor, a răspunderii, lor față de 
folosirea cu chibzuință a materiilor prime 
și materialelor, exploatarea corectă și cu 
înalt randament a mașinilor și utilajelor, 
realizarea produselor în condiții de cali
tate prevăzute, ța. documentație. _ln_. io,a.te. 
secțiile, atelierele și locurile de muncă vor 
fi expuse piesele cu defecte de calitate, 
arătîndu-se concret muncitorii care le-au 
executat, care au încălcat legislația cali
tății, s-au abătut de la tehnologiile și 
și documentațiile de execuție, de la pre
vederile normativelor tehnice și ale con
tractelor. Trebuie să se creeze peste tot 
o opinie puternică de roasă împotriva 
acelora care împiedică desfășurarea nor
mală a producției, încalcă disciplina teh
nologică și dau produse de slabă ca
litate.

8. Comitetul Politic Executiv — subliniind 
din nou că pînă la urmă calitatea pro
duselor este determinată de calitatea oa
menilor, de pregătirea acestora — cheamă 
să se intensifice activitatea de ridicare a 
calificării profesionale a muncitorilor, 
maiștrilor și inginerilor, punîndu-se un 
accent deosebit pe buna organizare și 
desfășurare a cursurilor de ridicare a 
calificării, precum și de perfecționarea 
activității de reciclare a cadrelor tehnice, 
antrenîndu-se larg în această direcție 
sindicatele, organizațiile de tineret și de 
femei din unitățile economice. La cursu
rile de ridicare a calificării să se pună 
în față lucrătorilor piesele și produsele cu 
defecte, consecințele ce decurg din 
aceasta, să li se arate cum trebuie să 
lucreze, care este importanța fiecărei 
operații și piese în ansamblul produsului, 
precum și progresele realizate pe plan 
mondial în domeniul respectiv.

Ținînd seama de importanța perfecțio
nării pregătirii profesionale, Comitetul 
Politic Executiv stabilește ca lunar, odată 
cu situația realizării planului, să se rapor
teze cum se desfășoară cursurile de cali
ficare și ridicarea calificării profesionale 
a întregului personal muncitor.

Pe linia pregătirii cadrelor, Comitetul 
Politic Executiv cere să se ia măsuri de 
îmbunătățire a programelor în învățămîn- 
tul superior, mediu și profesional, la nive
lul tehnicii din dotarea unităților și al 
cerințelor revoluției tehnico-științifice con
temporane.

9. Comitetul Politic Executiv cere gu
vernului, ministerelor, organelor colective 
de conducere din întreprinderi, organelor 
și organizațiilor de partid, sindicatelor, 
organizațiilor de tineret, de femei și ce
lorlalte organizații de masă și obștești să 
dezbată larg, cu răspundere și exigență 
maximă, situația existentă în domeniul 
calității produselor și în activitatea de 
metrologie și, în spiritul sarcinilor și in
dicațiilor date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să ia măsurile necesare pentru unirea 
tuturor forțelor și mobilizarea largă a 
colectivelor de oameni ai muncii din în
treprinderi, în vederea lichidării intr-un 
timp cît mai scurt a lipsurilor manifestate 
și îmbunătățirii radicale a activității de 
asigurare și control al calității produselor, 
a obiectivelor stabilite în programele spe
ciale și în planul de stat pe anul 1984 și 
pe întregul cincinal, a hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

în conformitate cu prevederile Progra
mului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, cu sar
cinile și indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, creșterea natali
tății, asigurarea unui spor corespunzător 
al populației, întărirea familiei trebuie să 
constituie obiective prioritare pentru dez
voltarea națiunii noastre socialiste și a- 
sigurarea progresului economic și social 
al țării, pentru păstrarea vigorii și tine
reții întregului popor.

Pe baza dezvoltării generale econo
mice și sociale, în societatea noastră 
socialistă s-au asigurat toate condițiile 
pentru ridicarea generală a stării de să
nătate a poporului, pentru creșterea na
talității și a sporului natural al populației. 
A fost creată o largă rețea de asistență 
sanitară, s-au repartizat și se repartizea
ză importante fonduri pentru creșe și 
grădinițe, pentru alocații de stat pentru 
copii, indemnizații și alte forme de spri
jinire a familiilor cu mulți copii. Acestea 
au dus la îmbunătățirea sănătății poporu
lui, constituind — alături de celelalte mă
suri social-economice luate de partid și 
de stat — un factor important în crește
rea calității vieții în țara noastră. '

Analizînd situația din . acest important 
domeniu—al--vi.eții.. noastre sociale, Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
apreciat că — deși în ce privește politica 
generală în domeniul sănătății s-au reali
zat progrese însemnate — totuși există se
rioase lipsuri în înfăptuirea politicii de
mografice a partidului și statului nostru, 
în acest context s-a arătat , că în acti
vitatea consiliilor populare, a Ministe
rului Sănătății,. direcțiilor sanitare județe
ne și a municipiului București se manifestă 
grave deficiențe în ceea ce privește în
făptuirea politicii partidului și statului 
nostru în domeniul întăririi familiei și al 
creșterii natalității. Trebuie spus, de ase
menea, că nici comitetele județene de 
partid, celelalte organe și organizații de 
partid nu au acționat cum trebuie în a- 
ceastă privință ; ele nu au exercitat un 
control exigent și permanent asupra ac
tivității desfășurate de organele sanitare 
privind sporirea indicelui de natalitate, 
celelalte fenomene demografice.

Luînd în dezbatere Raportul privind e- 
voluția populației și a principalelor feno
mene demografice in anul 1983, Comitetul 
Politic Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a constatat că 
natalitatea, în anul 1983, a fost de 14,3 
născuți vii la 1 000 de locuitori, față de 
19,7 în 1975.

Analizînd această situație, Comitetul 
Politic Executiv, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
apreciat că aceasta se datorește în pri
mul rînd lipsei de fermitate și de preocu
pare din partea Ministerului Sănătății, a 
organelor sanitare, a organelor și orga
nizațiilor de partid, de masă și obștești, 
a consiliilor populare pentru combaterea 
și stăvilirea practicilor abuzive și nejusti
ficate privind întreruperile de sarcină. 
Anul trecut, numărul întreruperilor de sar
cină au crescut la 421 386, în timp ce 
numărul copiilor nou născuți au fost de 
321 498, revenind în medie 1311 întreru
peri de sarcină la 1 000 de născuți vii.

în legătură cu această situație de ne
tolerat s-au adresat critici aspre Ministe
rului Sănătății și organelor sanitare pen
tru că nu au luat la timp și cu hotărîre 
măsurile ce se impuneau pentru a pune 
ordine în acest domeniu și pentru a 
lichida cu desăvîrșire orice întreruperi ne
justificate de sarcină, unii medici creîn- 
du-și în acest mod importante surse de 
profituri pe seama populației. S-a apre
ciat că practica întreruperilor de sarcini 
reprezintă o acțiune antinațională și an
tisocială, ea împiedicînd dezvoltarea nor
mală a poporului nostru, și s-a cerut să 
se acționeze cu cea mai mare fermitate - 
în spiritul legilor și reglementărilor legii 
- pentru combaterea și lichidarea ei.

Secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în preocu
parea sa nobilă și constantă pentru vii
torul națiunii noastre socialiste, pentru 
înfăptuirea Programului partidului de creș
tere a bunăstării generale a poporului, a

al populației
indicat un ansamblu de măsuri menite 
să conducă la creșterea natalității la 
19—20 la mia de locuitori.

în spiritul acestor indicații și orientări 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

HOTĂRĂȘTE :

1. Comitetele județene de partid, cele
lalte organe și organizații de partid să 
organizeze analize și dezbateri temeinice 
asupra evoluției fenomenelor demografi
ce și să stabilească, în raport de situa
ția specifică fiecărui județ, măsuri și 
sarcini concrete pentru toți factorii res
ponsabili din acest domeniu.

2. în centrul activității organelor și or
ganizațiilor de partid, consiliilor popu
lare, a celorlalte organe centrale și lo
cale trebuie să stea ca obiectiv prioritar 
asigurarea unui spor natural corespunză
tor al populației, soluționarea probleme
lor privind creșterea natalității și întări
rea familiei. Trebuie introdusă cea mai 
desăvîrșită ordine și disciplină în aplica
rea legilor și reglementărilor actuale pri
vind interzicerea întreruperilor de sarcină. 
Comitetele județene, împreună cu toți 
factorii de răspundere în acest domeniu, 
trebuie să analizeze lunar situația evolu
ției demografice din județul respectiv, să 
stabilească, -pe această....bază, măsuri
concrete pentru înlăturarea hotărîtă a 
cauzelor care împiedică creșterea cores
punzătoare a sporului natural al popu
lației.

Sub conducerea comitetelor județene 
de partid, consiliile populare județene, cu 
sprijinul Ministerului Sănătății, vor orga
niza dezbateri periodice’ privind fenome
nele demografice din teritoriu și - în 
baza prevederilor din legislație și a 
programelor în vigoare - vor stabili mă
suri care să determine implicarea mai 
hotărîtă și creșterea răspunderii tuturor 
factorilor cărora le revin obligații în le
gătură cu înfăptuirea sarcinilor de înță- 
rire a familiei și de creștere a natali
tății.

3. Organele și organizațiile de partid 
vor întări controlul asupra modului în 
care unitățile sanitare asigură starea de 
sănătate a femeii, îmbunătățirea suprave
gherii femeii gravide, a asistenței medica
le la naștere, a dezvoltării normale a su
garului și copilului. în județele în care 
se înregistrează indicatori demografici 
necorespunzători, Ministerul Sănătății, 
împreună cu consiliile populare județe
ne și al municipiului București, va orga
niza controale complexe pentru depistarea 
și analizarea cauzelor care determină a- 
ceste fenomene, luînd măsurile ce se 
impun.

4. Comitetele județene de partid, con
siliile populare, Ministerul Sănătății, di
recțiile sanitare județene și a municipiu
lui București vor controla permanent, prin 
aparatul propriu și prin colective de spe
cialitate, modul cum se respectă legisla
ția și reglementările în vigoare privind 
întreruperea cursului normal al sarcinii în 
maternități și cabinetele de specialitate ; 
vor acționa cu toată exigența pentru in
terzicerea întreruperii cursului normal al 
sarcinii și vor interveni energic pentru a- 
plicarea severă a prevederilor legii în 
toate cazurile unde se constată încălcare 
sau nesocotire a acestor norme.

De asemenea, Ministerul Sănătății și 
direcțiile sanitare, împreună cu organele 
de stat, vor trebui să intensifice organi
zarea de controale sistematice în toate 
județele, și în special în cele care au în
registrat un număr mare de întreruperi 
de sarcină, pentru a lua măsurile nece
sare și a pune capăt cu desăvîrșire prac
ticilor inadmisibile în acest domeniu. îm
potriva cadrelor medicale ‘și a persona
lului sanitar implicat în efectuarea de în
treruperi ilegale de sarcină se vor lua 
măsuri severe, în conformitate cu preve
derile legii. Ministerul. Sănătății, direcții
le sanitare județene, colegiul central și 
colegiile județene de disciplină a perso
nalului sanitar vor pune în discuția co
lectivelor respective toate cadrele medi
cale care se fac vinovate de întreruperi 
nejustificate de sarcină și vor stabili mă
suri ferme pentru a preveni orice abuzuri 
și ilegalități de acest fel.

5. Ministerul Sănătății,- ca organ de spe
cialitate șl statului în domeniul sănătății 

publice și care poartă întreaga răspun
dere pentru aplicarea și respectarea stric
tă a l.egilor țării cu privire la creșterea 
normală și corespunzătoare a populației, 
trebuie să manifeste o exigență sporită 
și să exeicite un control riguros care să 
asigure îndeplinirea exemplară de către 
toți factorii a atribuțiilor ce le revin în 
domeniul înfăptuirii politicii demografice 
a țării./

6. Odată cu stimularea și sprijinirea pu
ternică a creșterii natalității, consiliile 
populare, Ministerul Sănătății, direcțiile 
sanitare județene și a municipiului Bucu
rești vor lua toate măsurile pentru per
fecționarea activității unităților materno- 
infantile din sistemul medico-sanitar, în
tărirea răspunderii tuturor cadrelor în ve
derea reducerii, în continuare, a mortali
tății infantile, in acest scop, Ministerul Să
nătății va organiza deplasarea în județe 
a unor cadre de specialitate din institu
tele de cercetare și clinici universitare, în 
vederea îmbunătățirii calității asistenței 
medicale în domeniul mamei și copilu
lui.'

7. Comitetele județene, municipale, o- 
rășenești și comunale, celelalte organe și 
organizații de partid, de masă și obștești 
vor intensifica munca de educație patrio
tică, moral-cetățenească și sanitară, vor 
dezbate larg, în fiecare unitate, proble
mele legate de stimularea căsătoriilor, în
tărirea familiei și creșterea rolului aces
teia în dezvoltarea societății.

8. Uniunea Tineretului Comunist, Consi
liul Național al Femeilor, Uniunea Gene
rală a Sindicatelor și Societatea de Cru
ce Roșie vor organiza, la nivelul munici
piilor, orașelor și comunelor, în unități
le socialiste, cu sprijinul organelor și or
ganizațiilor de partid, ample acțiuni pen
tru cunoașterea și popularizarea măsuri
lor luate de statul nostru socialist în ve
derea ocrotirii mamei și copilului, a în
tăririi rolului familiei ta nucleu de bază 
al societății, pentru formarea în rîndul ti
neretului, al celorlalți oameni ai muncii, 
a unei opinii sănătoase față de căsăto
rie, de familie și societate.

9. Presa centrală și locală, radioul și 
televiziunea vor organiza — cu sprijinul 
Ministerului Sănătății — emisiuni și ru
brici speciale, dezbateri largi pe proble
mele și măsurile ce se impun privind creș
terea natalității, asigurarea unui spor na
tural al populației, dezvoltarea familiei, 
ingrijirea și educarea copiilor.

10. Comisia Națională de Demografie, 
care răspunde de urmărirea aplicării mă
surilor stabilite de conducerea partidului 
și statului cu privire la evoluția fenome
nelor în domeniul populației, să analizeze 
periodic indicatorii demografici și să pro
pună măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății în acest domeniu.

11. Consiliul Sanitar Superior va ana
liza periodic evoluția fenomenelor demo
grafice din țara noastră și pe această 
bază va stabili măsuri și sarcini concrete 
pentru îmbunătățirea în continuare a ac
tivității in domeniul medico-sanitar, pen
tru asigurarea stării de sănătate a popu
lației și creșterea natalității.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că organele și organizațiile 
de partid, organizațiile de masă și ob
ștești, Ministerul Sănătății, celelalte or
gane centrale vor acționa cu hotărîre și 
răspundere pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului în domeniul demo
grafiei, al creșterii sporului natural al 
populației, contribuind astfel la dezvol
tarea generală a națiunii noastre, la ri
dicarea continuă a gradului său de civi
lizație și bunăstare.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. adresează, în același timp, un apel 
întregii populații, oamenilor muncii de la 
orașe și sate, să înțeleagă că asigurarea 
creșterii demografice normale a populației 
reprezintă o înaltă cinste și o îndatorire 
patriotică pentru fiecare familie și pen
tru întregul nostru popor, care întotdeau
na s-a mîndrit cu familii trainice, cu mulți 
copii, pe care i-a crescut cu dragoste, a- 
sigurînd astfel vitalitatea, tinerețea și. vi
goare întregii națiuni. Cu atît mai mult 
astăzi, avem înalta îndatorire de a asigu
ra țării noi și noi generații care să con
tribuie la înflorirea națiunii noastre so
cialiste, la triumful socialismului și comu
nismului în România.
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-obiectiv prioritar

resurselor 
materia le 

in economie!
O cerință de stringentă actualitate:

Însămînțările se apropie, toate 
pregătirile trebuie încheiate !

FIERUL VECHI
-pe drumul cel mei scurt spre oțelării!

Materialele refolosibile dețin un loc 
de cea mai mare însemnătate în asi
gurarea bazei de materii prime a 
economiei. în cadrul Consfătuirii de 
lucru de la C.C. al P.C.R. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că prin 
recuperarea, recondiționarea și refo- 
losirea materialelor, în unele sectoa
re trebuie să se asigure pină la 50 la 
sută și chiar peste 50 la sută din 
necesarul de materii prime. în a- 
ceastă privință esențială este, desi
gur, crearea și funcționarea la para
metri superiori a 'industriei de reci
clare a materialelor ; asupra proble
melor care se ridică în acest dome
niu ne-am oprit într-un articol ante
rior. Odată găsite soluțiile tehnice și 
tehnologice de reciclare a materiale
lor refolosibile și create capacitățile 
de prelucrare, totul depinde de buna 
organizare și funcționare a sistemu
lui <le colectare și valorificare a ma
terialelor refolosibile.

în legătură cu aceasta, la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., secretarul general al parti
dului arăta că gospodărirea ju
dicioasă a fierului vechi, introduce
rea lui în producție în mod cores
punzător reprezintă condiții hotări- 
toare pentru realizarea producției de 
oțel, pentru calitatea oțelurilor, pre
cum și pentru reducerea consumuri
lor de cocs și energetice. Pentru a- 
cest an se prevede a se colecta și 
utiliza rațional aproape 8 milioane 
tone de fier vechi, la o producție de 
circa 15 milioane tone de oțel.

Un calcul este edificator în pri
vința valorii cu totul deosebite a re- 
circulării metalului : o tonă de fier 
vechi înlocuiește’o tonă de fontă care 
se obține din două tone de minereu 
și o tonă de cărbune cocsificabii, ma
terii prime care, la import, costă 
peste 100 dolari. Să multiplicăm a- 
cest calcul cu cantitatea de fier vechi 
ce urmează să se utilizeze în acest 
an și vom avea imaginea economii
lor ce se pot obține asigurînd din re
surse proprii întreaga cantitate de 
fier vechi de care este nevoie.

Practica a pus în lumină un ade
văr elementar : eficiența valorifică
rii materialelor metalice refolosibile 
depinde, în bună măsură, de felul în 
care se acționează acolo unde aces
tea se produc, în procesele de pro
ducție de unde rezultă. Siderurgișții 
au, din păcate, deseori motive de 
nemulțumire față de calitatea fieru
lui vechi livrat, față de faptul că 
uneori șpanul nu este balotat sau 
brichetat, că materialul feros nu este 
sortat, ajunge amestecat cu diverse 
alte materiale, ceea ce dă greutăți în

procesul de elaborare a oțelului. Și 
reclamă aceste neajunsuri furnizori
lor, care în cele mai multe situații 
sînt întreprinderile județene specia
lizate in colectarea materialelor re
folosibile.

Desigur, cu toate progresele înre
gistrate în funcționarea acestor uni
tăți, activitatea lor trebuie îmbună
tățită în continuare printr-o dotare 
tehnică corespunzătoare și prin in
tensificarea preocupărilor pentru sor
tarea și pregătirea materialelor. Dar, 
pentru a fi realiști, nu se poate pre
tinde celor cîteva mii de oameni care 
lucrează in întreprinderile de colec
tare specializate să facă ceea ce sute 
și sute de mii de oameni din indus

cu utilaje adecvate a acestui sector 
sau nu le întrețin și exploatează co
respunzător pe cele existente. In ge
neral, se cere mai multă disciplină, 
mai multă fermitate față de aceste 
resurse prețioase ia fiecare loc de 
muncă.

Pină nu demult, întreprinderi cum 
sînt cele de mai sus se puteau pre
vala de faptul că nu aveau de unde 
procura utilaje pentru pregătirea- 
metalului rezultat din procesul teh
nologic. Iată însă că industria noas
tră produce acum asemenea utilaje : 
instalații pentru prelucrarea șpanu- 
lui — la întreprinderea mecanică din 
orașul Dr. Petru Groza ; foarfeci 
pentru metal — la Combinatul deCe trebuie întreprins pentru perfecționarea activității de colectare, selectare și pregătire a metalului pentru reciclare

tria prelucrării metalului aveau obli
gația să întreprindă încă de la locu
rile de muncă și anume să sorteze, 
să depoziteze cu grijă, separat, res
turile de metal pe grupe de mărci și 
categorii de metal, iar otelurile alia
te să fie livrate cu certificat de ca
litate. Așa cum prevăd reglementă
rile normative I Ceea ce însă poate 
fi reproșat întreprinderilor de colec
tare specializate este că nu au apli
cat întotdeauna cu fermitate preve
derile legii, în sensul de a refuza 
transporturile necorespunzătoare so
site de la furnizori și a da sancțiuni 
celor care se abat de la normele pre
cis stabilite în legătură cu gospodă
rirea materialelor refold&ibile.

Sînt unități mari în economie, ca, 
de pildă, întreprinderea constructoa
re de mașini din Reșița, „Vulcan"- 
București, „Unio“-Satu Mare, între
prinderea mecanică de utilaje din 
Medgidia, întreprinderile de vagoane 
din Arad și Caracal, din al căror 
proces de producție rezultă impor
tante cantități de metal rcfolosibil în 
special sub formă de șpan, pe care 
însă nu îl sortează cu grijă de la 
locurile de muncă, pe grupe de mărci 
și nu îl pregătesc în mod corespun
zător prin brichetare sau balotare. 
Practic, nu și-au organizat o gospo
dărire a materialelor refolosibile fe
roase în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului, nu s-au preocupat de dotarea

utilaj greu din Iași ș.a. După cum, 
în multe unități unde a existat preo
cuparea pentru buna gospodărire a 
metalului au fost proiectate și reali
zate cu forțe proprii o serie de dispo
zitive și instalații adecvate scopului 
pregătirii de livrare în condiții co
respunzătoare a resturilor de metal. 
Dotarea cu mijloace tehnice de acest 
fel sau preluarea experienței poziti
ve în crearea de asemenea dispoziti
ve și instalații decurg însă anevoie 
în multe întreprinderi, nu se mani
festă suficientă preocupare pentru 
organizarea pe baze moderne a ac
țiunii de reciclare a fierului vechi.

Se dovedește, așadar, necesar ca 
în întreprinderi, secții și ateliere, la 
locurile de muncă fiecare om să fie 
determinat să prețuiască deșeurile 
tehnologice la fel ca și produsul 
muncii sale. Acel om care va înțele
ge că va trebui să fie bun gospodar 
în întreprindere va fi cu siguranță 
și un bun cetățean, participind activ 
la1 acțiunile obștești de predare și 
colectare a materialelor refolosibile 
din propria locuință, din cartierul in 
care locuiește.

Mai există încă o rațiune pentru 
care trebuie să gospodărim judicios 
fierul vechi. Economia noastră s-a 
dezvoltat mult, îndeosebi in ultimii 
18—19 ani ; de abia de acum înainte 
un volum important de fonduri fixe 
își vor încheia viața productivă și

vor fi casate și dezmembrate. Fierul 
vechi pe care îl folosește siderurgia 
este in general la prima sau la a 
doua reciclare. Avem posibilitatea să 
evităm, ceea ce alții n-au știut s-o 
facă la timpul potrivit, și anume 
impurificarea metalului de care dis
punem in economie, prin sortarea și 
pregătirea corespunzătoare a fieru
lui vechi rezultat atit din producție, 
cit și din dezmembrarea fondurilor 
fixe. Aceasta pentru că, odată impu- 
rificat, metalul vechi va produce di
ficultăți oțelăriilor de fiecare dată 
cit va trebui retopit.

Cu fiecare an, nevoile de materii 
prime ale economiei sint tot mai 
mari, se ia în discuție reciclarea unor 
materiale care la un moment dat pă
reau mai puțin valoroase, chiar dacă 
aceasta se face cu cheltuieli mai 
mari, cu o productivitate mai scă
zută. De aceea, nici siderurgișții nu 
trebuie să se aștepte că în viitor fie
rul vechi pe care îl vor primi va 
avea aceleași calități cu ale mate
riilor prime noi și vor trebui să cer
ceteze tehnologii de prelucrare și a 
unor metale vechi impurificate, cu 
condiții de valorificare mai puțin a- 
vantajoase. Vor trebui să găsească 
soluții eficiente și, mai ales, să fa
brice din acest metal produse de va
loare din ce in ce mai mare.

Cu ce ar trebui început ? Specia
liștii opinează că în primul rînd este 
necesar să se treacă Ia organizarea 
corespunzătoare a unor gospodării de 
prelucrare a metalului vechi în toate 
unitățile siderurgice. De pildă, un 
mare combinat, cum este cel de la 
Călărași, nu are încă în funcțiune 
asemenea utilaje și instalații de pre
gătire a fierului vechi.

Ca proprietari ai avuției naționale, 
ca producători și beneficiari a tot ce 
se realizează în țara noastră, sîntem 
cu toții interesați ca industria reci
clării să lucreze la cei mai înalți pa
rametri, pentru a asigura pe această 
cale cantități cît mai mari de materii 
prime și materiale absolut necesare 
pentru înfăptuirea obiectivelor eco
nomice pe care ni le-am propus. Iar 
in crearea și funcționarea marii in
dustrii a reciclării materialelor este 
de la sine înțeles că, pe lingă inves
tiția de inteligență și spirit organi
zatoric, mai trebuie investită și mul
tă, foarte multă pasiune și răspun
dere. Un adevăr pe care trebuie să-1 
înțeleagă bine fiecare colectiv de 
oameni ai muncii, fiecare muncitor, 
fiecare specialist.

Comeliu CARLAN

Cum începe campania agricolă de 
primăvară in județul Galați ? — il 
întrebăm pe inginerul Manole Co- 
mănici, directorul general al direc
ției agricole județene. „în condiții, 
in general, bune — ne răspunde 
dînsul. Există apă suficientă in sol 
care va asigura o bună răsărire și 
dezvoltare a plantelor. S-a mărit 
suprafața irigată cu 20 000 de hec
tare față de anul trecut, iar dota
rea tehnică a stațiunilor de meca
nizare a agriculturii a sporit cu 63 
tractoare, 22 semănători, 50 remorci, 
20 mașini pentru împrăștiat îngră
șăminte, urmînd să ne sosească 
incă 40 de tractoare de diferite 
tipuri și alte utilaje. Precizez că 
tractoarele și mașinile agricole care 
vor fi folosite in campania de pri
măvară au fost reparate în totali
tate, în cimp a fost transportată o 
cantitate dublă de îngrășăminte or
ganice față de anul trecut, iar să- 
mința a fost asigurată, cu excepția 
celei de in pe care urmează s-o pri
mim în aceste zile. Așadar, pregăti
rile sint în linii mari încheiate. 
Căutăm să rezolvăm unele proble
me mai puțin importante în apa
rență, dar care, dacă ar fi neglijate, 
ar putea provoca greutăți în desfă
șurarea lucrărilor".

Ne aflăm la S.M.A. Tulucești. 
încă de la intrare, atenția ne este 
atrasă de noile mașini și utilaje 
agricole recent sosite aici. Întregul 
colectiv de mecanizatori al stațiunii 
participă la o instruire practică fă1 
cută de inginerul Mureșel Popa, 
directorul stațiunii. S-a insistat 
asupra reglajelor necesare fiecărui 
utilaj, pentru a se preveni lucrările 
de slabă calitate și depășirea con
sumului de carburanți.

La secția de mecanizare Piscu a 
S.M.A. Vameș ajungem tocmai cînd, 
in prezența inginerului-șef al coo
perativei, Ion Florescu, și a ingi
nerei Aneta Lazăr, șefă de fermă, 
se făcea proba cu boabe la semă
nători. Și aici este evidentă preo
cuparea pentru cunoașterea și exe
cutarea riguroasă a reglajelor. „în 
acest an vom însămînța 6 000 hec
tare cu porumb — ne spune Aurel 
Dinulescu, directorul S.M.A. Vameș. 
Pentru cele 900 hectare ce se vor 
semăna în cuiburi, am pregătit 
șase semănători. Reglarea lor tre
buie făcută în funcție de adîncime, 
de distanța dintre rînduri și cuiburi, 
de numărul de boabe". Atenției 
acordate instruirii practice i se 
adaugă preocuparea pentru crește
rea continuă a răspunderii meca
nizatorilor față de calitatea lucră
rilor.

O imagine de ansamblu asupra 
măsurilor luate în județ pentru re
ducerea consumului de motorină 
ne prezintă inginerul Gheorghe 
Savin, directorul Trustului județean

S.M.A. : „In acest an vom lucra cu 
aproape 1 700 agregate complexe. 
S-au înființat șase noi centre de 
verificare a debitelor la pompele de 
injecție, au fost reglate mașinile și 
ascuțite discurile de la grape, în 
toate unitățile am organizat tabere 
de cimp". în numeroase unități, 
prin organizarea unor gospodării- 
anexă, cantinele vor servi mecani
zatorilor hrană caldă și consistentă 
la cimp.

Cum este organizată munca în 
această perioadă la C.A.P. Pechea? 
Deși este o unitate mare, unde pe 
cele 7 500 hectare lucrează 1 500 de 
cooperatori, fiecare știe bine ce are 
de făcut. Miercuri, 29 februarie, 
cînd am fost acolo, se muncea in-Stadiul lucrărilor în unități agricole din județul Galați
tens la transportul îngrășămintelor 
organice in cimp. Fați de progra
mul zilei, de 160 tone, s-au cărat și 
împrăștiat pe teren peste 200 de 
tone. In lunile ianuarie și februarie 
au fost transportate aproape 5 000 
de tone de îngrășăminte organice. 
De menționat că această lucrare s-a 
efectuat numai cu atelajele. Din 
cele 120 de care și căruțe ale uni
tății, 70 au fost repartizate la 
această lucrare. Există două brigăzi 
constituite pentru transporturi cu 
animale de muncă.

Cooperativa agricolă din Pechea 
are 736 hectare cultivate cu viță de 
vie. Pentru ca toate lucrările să fie 
executate la timp, au fost consti
tuite cinci ferme de producție viti
colă. La ferma nr. 10, condusă de 
Mihai Ghiță, încă de la mijlocul 
lunii februarie s-a început lucrul. 
„Ne-am împărțit oamenii din bri
gadă în două formații — ne spune 
șeful de fermă. Una lucrează la fer
tilizare, cealaltă la tăieri".

Dealtfel, în această cooperativă 
agricolă s-au luat din timp măsuri 
pentru buna organizare a muncii, 
în acest an, pentru realizarea pla
nului de producție urmează să fie 
efectuate 320 000 de norme. Revin 
deci, în medie, circa 200 de norme 
pe cooperator. Ferma de cimp, 
bunăoară, are peste 1 300 de hec
tare, din care aproape 600 vor fi 
cultivate cu plante prăsitoare. Pen
tru cele 350 hectare cu porumb, 
adunarea generală a stabilit să se

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ DE MATERIAL RULANT ROȘIORI DE VEDE:

ftroope ■ de vagoane pot fi reparate din materiale si piese recuperate
Colectivul întreprinderii mecanice 

de material rulant din Roșiori de 
Vede obține rezultate meritorii în 
domeniul recondiționării pieselor de 
schimb și subansamblelor care intră 
in componența vagoanelor. Edifica
tor, în acest sens, este faptul că 
anul trecut au fost recondiționate 
piese și subansamble în valoare de 
98 milioane lei, cu 62 la sută mai 
mult dccit prevederile de plan. Cu 
cele 4 400 tone de metal economisite 
pe această cale se pot repara aproa
pe 900 de vagoane.

— Am organizat recondiționarea 
pieselor uzate pe baza unor criterii 
moderne, eficiente, în sistem indus
trial — ne spune directorul tehnic 
al întreprinderii, inginerul Valentin 
Săli. în afara atelierelor speciali
zate, în fiecare secție avem formații 
care se ocupă de demontarea, sor
tarea și depozitarea pieselor și sub
ansamblelor vechi de la vagoane în 
vederea refolosirii, precum și de 
realizarea de repere noi din piese și 
subansamble uzate care nu mai pot 
fi recondiționate. Vreau să subli
niez că în această activitate ne bi
zuim pe spiritul de inițiativă, cău
tările și eforturile creatoare ale ce
lor mai multi dintre muncitorii, 
maiștrii și specialiștii noștri. în 
acest fel am reușit să lărgim mereu 
gama pieselor și subansamblelor re
condiționate, dintre care unele deo
sebit de complexe.

După cum preciza secretarul comi
tetului de partid, tovarășul Andrei 
Despa, acțiunea de recondiționare a

pieselor nu este privită doar ca o 
sarcină de plan, ci — datorită in
tensei munci politico-educative des
fășurate de organizațiile de partid, 
de tineret și sindicale — ca o dato
rie patriotică. Preluind de la alte 
unități de profil o serie de tehno
logii elaborate pentru recondiționa
rea unor repere pretențioase și sub
ansamble complexe, muncitorii și 
specialiștii de aici și-au adus pro

zintă 50 la sută din valoarea unei 
piese noi.

Lesne de înțeles din asemenea 
comparații cît de utilă, cit de va
loroasă este recondiționarea, ce re
surse materiale se economisesc, cît 
metal bun este oprit de la arunca
rea la fier vechi.

Un alt procedeu care se aplică nu
mai aici, la Roșiori de Vede, in be
neficiul tuturor unităților de profil

Cîteva rezultate care ilustrează convingător 
roadele unei activități bine organizate 

la care participă întregul colectiv
pria contribuție la reintroducerea în 
circuitul economic a unor piese și 
echipamente importante.

Printre realizările obținute se 
numără punerea în funcțiune a unei 
instalații de recondiționare prin 
metalizare a axelor osiilor de la 
vagoane. Procedeul constituie o pre
mieră tehnică națională, iar pro
iectul a fost executat de un co
lectiv de specialiști de la Insti
tutul de proiectări și cercetări 
tehnologice în transporturi Bucu
rești. Practic, se recuperează, pe 
această cale, 300 kilograme de metal 
la fiecare osie.

Iată un calcul economic : la . un ax 
de osie se obține o economie netă de 
peste 4 000 lei. Sau la o bară de 
tracțiune economia realizată repre

din țară, este recondiționarea rulmen
ților de vagoane fără prelucrări me
canice. Se recuperează în acest mod 
mai mult de 30 la sută din rulmen
ții care mergeau la retopit. Și un 
singur rulment are o greutate de 14 
kilograme. în atelierul specializat al 
întreprinderii se readuc în circuitul 
productiv, zilnic, 110—120 rulmenți. 
Un rulment recondiționat costă cu 
aproape 1 000 lei mai puțin.

Numeroasele propuneri și soluții 
prin care se dă o nouă viață piese
lor uzate vin din partea muncitori
lor. La atelierul de recondiționat, 
reparat și confecționat aparate de 
tracțiune, maistrul Marin Ficraru 
ne-a prezentat o instalație pentru 
deblocarea aparatelor de legare a 
vagoanelor, fără a se modifica pro

prietățile metalului, instalație reali
zată cu forțe proprii. In două luni, 
de cînd a fost pusă în funcțiune, 
s-au recuperat circa 1 000 de apara
te de legare care pină atunci luau 
drumul fierului, vechi.

O altă preocupare notabilă : o se
rie de materiale rezultate de la de
montarea vagoanelor sau de la va
goanele casate au devenit... materii 
prime. De pildă, din osii vechi se 
execută o serie de piese noi, cum 
ar fi : buloane, roți și conducte 
pentru frîne, axe, plăci de reglaj 
etc. înainte, toate se confecționau 
din oțel nou. în același scop, au fost 
reproiectate tehnologii și produ&e, 
s-a trecut la debitarea oxiacetilenică 
cu copiere după șabloane combinate, 
la forjarea în matrițe a butoane
lor ș.a.

Ce își propun oamenii muncii de 
aici să întreprindă in continuare ? 
La recenta adunare generală a oa
menilor muncii colectivul întreprin
derii s-a angajat1 să lărgească 
gama pieselor recondiționate cu 28 
de alte repere. în ultimele două luni 
s-a trecut la recondiționarea supor
tului închizătorului și a glisierei de 
la vagonul pe 4 osii. Astfel, în con
tul economiilor au fost trecute pri
mele 450 tone de metal. între apro
piatele noutăți tehnologice se în
scrie complexa instalație de. sudat 
bandaje pentru osii, care va con
duce la recuperarea a 700 kilograme 
de metal la fiecare osie.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. >1)
lectiv condus de dr. ing. 
Dragoș Teodorescu, repre
zintă o adevărată premie
ră in materie. Capătă ast
fel contur una dintre cele 
mai cutezătoare opere de 
construcție făurite în cele 
patru decenii de socialism. 
Podul de peste Dunăre va 
avea 470 metri lungime și 
va fi format din două des
chideri a cite 140 de metri 
și o deschidere centrală de 
190 m ; cel de peste Bor- 
cea va avea 420 de metri, 
fiind alcătuit din trei des
chideri a cite 140 metri fie
care. Ele vor uni nu 
numai Muntenia cu Dobro- 
gea, ci și România cu lu
mea, prin porturile de la 
Constanța și Mangalia. Că
răușii moderni ai zilelor 
noastre vor dispune în cu- 
rînd de două fire de cale 
ferată, iar pe fiecare parte, 
dreapta-stînga, de șosele cu 
două benzi pe care vor cir
cula autovehicule de gaba
rite și tonaje mari. Po
durile dintre Fetești și 
Cernavodă vor acoperi ast
fel una dintre necesitățile 
actuale și de perspectivă

ale economiei naționale, 
podurile construite in urmă 
cu un secol de Anghel 
Saligny fiind depășite de 
necesitățile traficului tot 
mai intens din zilele noas
tre. De reținut că drumul 
rutier dintre București și 
Constanța va fi scurtat cu 
circa 60 de kilometri față

doua etapă a podului de 
peste Borcea a fost finali
zată la 30 noiembrie anul 
trecut, cind s-a terminat 
montarea tablierului și s-a 
trecut imediat la pregătirea 
și montarea elementelor ce 
vor susține, de o parte și 
alta, cele două șosele cu 
două benzi fiecare. Peste

atunci întilnlre peste 400 
de zile în mijlocul Borcei, 
mai bine zis deasupra ape
lor ei. Le-au fost însă ne
cesare doar 375 de zile. 
Bravii constructori aveau 
de montat cîte 210 metri 
liniari de pod, toleranța ad
misă față de ax fiind doar 
de un milimetru. Un mili-

Argeșului 
Augustin 
Cardaș și 
care și-atr 
numele în

Florea Bărăgău, 
Lorenț, Panait 
Mihai Terente, 

înscris cu cinste 
cronica întrece

rii muncitorești. Iar în 
aceste zile, cind colectivul 
Șantierului nr. 4 poduri du
nărene condus de ing. Ema
nuel Iacob a trecut la mon

Cutezătoare arcuri peste fluviu
de cel ce traversează acum 
podul Giurgeni — Vadu Oii. 
In plus, trenurile nu vor 
mai aștepta în Fetești sau 
in Cernavodă eliberarea fi
rului de cale ferată cum se 
întimplă acum. Acestea sint 
doar citeva argumente ce 
stau la temelia acestei im
portante investiții.

...Și podurile cresc. Pe 
arșiță, pe ploaie, . pe ger, 
vint și ninsoare. Construc
torii sint căliți. Stadiul lu
crărilor se situează nu 
numai în grafic, ci și înre
gistrează un avans de 
aproape o lună. Cea de a

apele Borcei vor fi mon
tate 86 de console, brațe 
uriașe ce vor susține sute 
și mii de tone de beton ar
mat.. Ne amintim că ulti
mul element ridicat de pu
ternica macara îmbarcată 
pe o gabară cintărea 40 de 
tone. Această confecție me
talică făcea parte din cele 
6 500 asemenea uriașe ner
vuri din oțel. Parcă ieri a 
fost acel noiembrie 1982, 
cind montorii conduși de 
maiștrii Vasile Cucu și 
Nicolae Stroia porneau unii 
de pe un mai, alții de pe 
celălalt mal. își dăduseră

metru pentru 420 metri 1 
Acest drum al performan
ței este „marcat" de 100 000 
de șuruburi și 120 000 nituri, 
între cele două formații 
conduse de V. Cucu și 
N. Stroia a pendulat, ase
meni unui ceasornic, comu
nistul Marcel Pîrvulescu, 
șeful lotului.

La construcția tablierului 
s-a intilnit parcă țara în
treagă. Aici muncesc brigă
zile suceveanului Ion Sa- 
viuc, argeșeanului Aurel 
Șerban, brăilenilor Ion Șt. 
Ion, Nicolae Ștefănescu, ni- 
tuitorii veniți de pe malul

tarea consolelor, a inceput 
o altă bătălie contra crono
metru. Emoții ? Inginerul 
ne mărturisește că are de
plină incredere în oamenii 
săi, in gindirea specialiști
lor care au realizat acest 
proiect, în unitățile cu care 
colaborează. Din partea co
lectivului pe care il condu
ce ne roagă să transmitem, 
pe această cale, vii mul
țumiri muncitorilor de la 
Șantierul naval Galați, care 
au realizat la timp și de 
bună calitate confecțiile 
metalice. Tot pe acest șan
tier, inginerul-șef Robică 
Popină ne spune cu laco
nismul cuceritor al podari
lor : „Și nu uitați : cind pe 
malul Borcei vîntul bate cu 
doi metri pe secundă, sus, 
la cota 50 metri, el este de 
aproape zece ori mai pu
ternic".

I.A.S. Frumușița, județul Galați, după ce s-a încheiat repararea 
conductelor pentru irigații, acestea sînt stivuite cu grijă

Foto : Paul Popa

efectueze 10 000 de norme. Supra
fețele sint defalcate pe formații 
de muncă. „Noi avem un sls-' 
tem prin care urmărim mo
dul în care fiecare cooperator res
pectă programul de lucru și inter
venim, ori de cîte ori este cazul, 
pentru echilibrarea sarcinilor — ne 
spune președintele unității, Ion 
Negoiță. în acest fel reușim să 
executăm toate lucrările de între
ținere și recoltare la timp, iar oa
menii își realizează normele și, 
deci, cîștigurile".

La ferma nr. 1 a asociației inter- 
cooperatiste de sere și solarii Tu
lucești se muncea intens, de la 
primele ore ale dimineții, în patru 
puncte de lucru : la pregătirea 
mraniței, la repicat, la semănat și 
învelitul solariilor. Șefa fermei, 
tehniciană Mița Marin, ne explică 
modul in care a organizat activi
tatea. La primele trei lucrări amin
tite erau repartizați 22 de oameni, 
iar la acoperirea celor 22 de hec
tare de solarii — alți 20. Inginerul 
Victor Buțincu, directorul I.A.S. 
Frumușița, ne înfățișează in amă
nunt planul de cultură în acest an. 
Pentru îndeplinirea lui, după in- 
cheierea pregătirilor principale, se 
mai întreprind diverse lucrări ce 
pot. părea de mică însemnătate, 
dar care își au importanța și moti
vația lor : aproape 100 de lucrători 
de la patru ferme de cimp curățau 
terenul de resturi vegetale, iar alți 
80 lucrau la redarea in circuitul 
agricol a 10 hectare. în curtea uni
tății ne atrage atenția un mic 
atelier pentru confecționarea căru
țelor. întreprinderea își realizează 
un parc propriu de atelaje ; pină 
acum s-au executat 40 de căruțe. 
Din cîte sîntem informați, in uni
tate există cantități foarte mari de 
îngrășăminte naturale care vor fi 
transportate cu aceste atelaje.

La inceputul zilei de lucru, la 
sediul C.A.P. Tulucești nu era nici 
un cadru din conducerea unității, 
cu excepția contabilului-șef. Am 
vrut să'aflăm unde sint plecați. 
Răspunsul primit a fost de natură 
să ne convingă. Și in cazul acestei 
unități, ca și in altele, pe unde am 
fost, specialiști și președinți de 
cooperative erau plecați fie la ba
zele de aprovizionare, pentru a 
procura folie de polietilenă și în
grășăminte chimice, fie la depo
zite după sămință. Și asta pentru 
că, în timpul scurt care a mai ră
mas pină la declanșarea lucrărilor 
de primăvară, trebuie rezolvate 
toate problemele legate de aprovi
zionarea tehnico-materială. Există, 
de asemenea, o preocupare deo
sebită pentru ca toate utilajele să 
funcționeze bine, fără întreruperi. 
Referitor la acest aspect, tovarășul 
Gheorghe Potîrniche, președintele 
consiliului agroindustrial Tulucești, 
ne spune : „Pentru a preveni 
eventuale lucrări de slabă calitate, 
urmărim ca reglajele la semănători 
să fie făcute corect. Stăm cu oa
menii cît este cazul pină ne con
vingem că au înțeles și vor acționa 
ca atare".

Și încă un argument al ideii 
pe care am urmărit-o in ancheta 
de față : organizarea in cele mai 
mici amănunte a lucrărilor pregă
titoare. în vara anului trecut, pe 
unele terenuri ale județului echi
pamentele de irigații nu funcțio
nau la capacitate, din care cauză 
apa nu ajungea la plante. Acum 
este îmbucurător faptul că s-au 
tras învățăminte din acea situație. 
Au fost reparate, în atelierul 
I.E.E.L.I.F. Galați, pompele și mo
toarele electrice cu defecțiuni con
structive datorate furnizorilor, 
nemaifiind nevoie ca acestea să fie 
trimise în unitățile respective, ceea 
ce ar fi dus la pierdere de timp. 
Și in cazul de față dictonul „aju- 
tă-te singur", și-a dovedit valabi
litatea.

Așadar, în unitățile agricole din 
județul Galați lucrările agricole 
de primăvară pot începe oricind.

lucian CIUBOTARII 
Dan PLAE$U

AGRICULTURA SOCIALISTĂ
(Urmare din pag. I)

Un curs nou, deosebit de fructuos, 
a înregistrat agricultura noastră so
cialistă, îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al partidului, cind, din ini
țiativa și sub directa îndrumare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, au 
fost aplicate numeroase măsuri atit 
de ordin economic și tehnic, susți
nute printr-un amplu efort de in
vestiții, cit și pc linia perfecționării 
formelor și metodelor de organiza
re și conducere, menite să îmbună
tățească substanțial activitatea in 
această ramură de bază a economiei 
naționale, să valorifice tot mai in
tens avantajele sistemului socialist 
de organizare, pentru creșterea ra
pidă a producției agricole.

Exigențele tot mai înalte pe care 
le-a ridicat de-a lungul anilor secre
tarul general al partidului în fața 
agriculturii și-au găsit întruchiparea 
în conceptul noii revoluții agrare, 
concept complex și unitar, profund 
științific, care sintetizează cerințele 
esențiale ale înfăptuirii noii calități 
în această ramură prioritară, cu rol 
hotărîtor in dezvoltarea economiei 
naționale, în ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor. în concepția 
secretarului general al partidului, 
noua revoluție agrară constituie un 
proces de durată, in decursul căruia 
se vor produce schimbări fundamen
tale in înzestrarea potențialului de 
producție, in evoluția productivității 
muncii, in creșterea eficienței eco
nomice, cit și in activitatea socială 
generală din satele noastre.

Desigur, țelul principal al noii re
voluții agrare in România îl consti
tuie creșterea puternică a producției 
agricole, astfel incit agricultura Să 
aibă un rol tot mai important în 
economia națională, să asigure pe 
deplin necesitățile de consum de 
produse agroalimentare in concor
danță cu programul de alimentare 
rațională și cu cel de autoaprovizio- 
nare teritorială, precum și alte pro
duse necesare industriei și să spo
rească contribuția sa la creșterea 
venitului național — baza dezvoltă
rii generale a societății socialiste 
românești. în acest context, creșterea 
producției de cereale va continua să 
constituie problema centrală a agri

culturii noastre, prevăzîndu-se pen
tru sfîrșitul acestui cincinal să a- 
jungem la o producție de 27—28 mi
lioane tone de cereale, cu deosebire 
pe calea creșterii substanțiale a po
tențialului productiv al pămîntului, 
principalul mijloc de producție al 
agriculturii și principala avuție na
țională a națiunii. Sub imperativul 
acestui obiectiv, la Consfătuirea de 
lucru pe probleme de agricultură, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a for
mulat o seamă de măsuri menite să 
asigure obținerea incă in cursul a- 
cestui an a unei producții* record de 
cereale, realizarea în anii următori 
a unei producții agricole sigure și 
stabile, pe baza înfăptuirii Progra
mului național de irigații, desecări 
și combaterea eroziunii solului — 
program fără precedent în istoria 
agriculturii românești. Sporirea sub
stanțială a producției animaliere re
prezintă, de asemenea, un obiectiv 
major al politicii agrare a partidu
lui nostru in etapa actuală, o con
tribuție mult sporită in acest sens 
fiind chemate să o aducă, prin pro
gramul de autoconducere și autoa- 
provizionare teritorială (comunal, 
orășenesc, municipal și județean) și 
gospodăriile individuale ale popu
lației, asigurînd o mai intensă valo
rificare a resurselor de care dispun.

în ansamblul procesului de dez
voltare intensivă a agriculturii, un 
rol deosebit de important revine ri
dicării pregătirii profesionale a tu
turor lucrătorilor și utilizării rațio
nale a intregii forțe de muncă — 
premisă a creșterii puternice a pro
ductivității muncii in agricultură. 
Deopotrivă, noua revoluție agrară 
presupune și o înaltă conștiință so
cialistă, revoluționară a tuturor lu
crătorilor, ceea ce impune cu acui
tate intensificarea activității politi
co-educative în rîndurile țărănimii.

In actuala etapă de dezvoltare a 
agriculturii noastre socialiste, de pe 
poziții calitativ superioare abordea
ză secretarul general al partidului 
și problemele privind conducerea 
agriculturii. Noul mecanism econo
mic bazat pe autoconducere și auto
finanțare la nivelul fiecărei unități 
agricole revoluționează metodele de 
conducere și gestiune, stimulind pu

ternic inițiativa factorilor de condu
cere, a țărănimii cooperatiste, a tu
turor lucrătorilor din agricultură in 
valorificarea superioară a tuturor 
resurselor de producție, în împleti
rea mai strinsă a activităților agri
cole cu cele neagricole.

în viziunea dialectică a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, noua revolu
ție agrară reprezintă un concept des
chis, susceptibil să se armonizeze 
permanent cu mersul vieții, cu ce
rințele dezvoltării economico-sociale. 
Sint edificatoare în acest sens mul
tiplele măsuri pe care le-a inițiat 
în ultima perioadă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizind, in cadrul echili
brului care trebuie realizat intre dez
voltarea industriei și dezvoltarea a- 
griculturii, o mai bună armonizare 
chiar in interiorul agriculturii intre 
subramurile acesteia, in sensul ex
tinderii largi a culturilor duble pe 
circa două milioane de hectare și 
orientarea spre o nouă structură 
sortimentală a acestora, schimbării 
structurii bazei furajere, cit și a zo
otehniei în ansamblul său, intensi
ficării unor activități socotite pină 
nu demult minore — cum ar fi creș
terea albinelor, a viermilor de mă
tase, a iepurilor și a altor animale 
mici de blană.

Prefacerile adinei pe care le-a pre
figurat partidul in dezvoltarea for
țelor de producție din agricultură 
prin programele adoptate vor aduce 
după sine mutații radicale in viața 
satelor, transformindu-le în centre 
sociale puternice din punct de ve
dere economic, capabile să ofere lo
cuitorilor condiții optime de muncă 
și de trai. Pătrunderea in lumea sa
tului a tuturor elementelor civiliza
ției contemporane va contribui la 
ștergerea deosebirilor esențiale din
tre sat și oraș, la omogenizarea ni
velului general de civilizație a so
cietății noastre — expresie funda
mentală a rezolvării problemei agra
re în România. Acest drum, pe care 
îl prefigurează cu claritate partidul 
nostru, este drumul care duce spre 
adevărata „primăvară a agriculturii 
românești", cum atit de expresiv și 
exact a numit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu viitorul agriculturii socia
liste a țării noastre.
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Tovarășului VICTOR SHEMTOV
Secretar general al Partidului Muncitoresc Unit din Israel — MAP AM Pentru toti producătorii agricoli: Z/IM NAȚIONALĂ 4 REGATULUI MAROC

TEL AVIV
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 

Partidului Muncitoresc Unit din Israel — MAPAM, vă adresez calde feli
citări și urări de succes în funcția de înaltă răspundere ce v-a, fost încre
dințată de partid.

Doresc să-mi exprim convingerea că bunele relații statornicite între 
Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit din Israel — 
MAPAM, bazate pe stimă și respect reciproc, se vor dezvolta continuu, 
în interesul celor două partide, al popoarelor român și israelian, al cauzei 
generale a pății, securității și independenței naționale, al înțelegerii și 
cooperării intre popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Cronica zilei

stime™ MARI—RĂSPUNDERI MARI!

Vineri, tovarășul Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, a primit pe G. N. Sergheev, ad
junct al ministrului siderurgiei din 
U.R.S.S.

în cadrul convorbirii au fost abor
date aspecte privind stadiul colabo
rării și cooperării între industriile de 
profil din cele două țări. Au fost dis
cutate totodată posibilitățile dezvol

Fapte, realizări de pe cuprinsul 
patriei, relatate de corespondenții 

„Scinteii"

CAIK.NET COTIDIAN
El La mina Roșiuța din bazinul 

carbonifer Motru a fost pus în 
funcțiune, cu o săptămînă mai de
vreme față de termenul prevăzut, 
un nou abataj frontal dotat cu 
complex de tăiere și susținere me
canizată. Minerii de aici vor contri
bui la sporirea producției din acest 
an cu peste 200 000 tone lignit.

0 Colectivul Șantierului naval 
din Brăila a lansat cargoul „Călu- 
găreni" — a 19-a navă din seria de 
7 500 tdw destinată flotei noastre 
maritime. In prezent, navaliștii de 
aici pregătesc lansarea unui, car
gou de 4 500 tdw, al 47-lea din 
seria celor de această capacitate.

B Au fost date jn folosință, la 
Comănești, primele blocuri de lo
cuințe din planul acestui an. Alte 
225 apartamente se află în diferite 
Stadii de construcție. In ultima vre- 

' me, în noile cartiere de locuințe 
din orașul minerilor de pe Valea 
Trotușului au fost înălțate blocuri 
însumînd peste 2 700 de aparta
mente confortabile.

B La noua exploatare petrolieră 
de la Pipirig, județul Neamț, au in
trat în producție patru noi sonde. 

I In prezent se lucrează ia forajul 
I altor trei sonde, care vor fi date în 
j exploatare înainte de termenul 

planificat.
0 Inventatorii și inovatorii din 

unitățile economice ale județului 
Timiș s-au angajat să înscrie în 
bilanțul anului 1984 creații tehnice 
a căror eficiență economică va de
păși de aproape două ori realiză
rile anului anterior, cifrate la 600 
milioane lei.

ES Prin finalizarea unor lucrări de 
regularizare și îndiguire a rîului 
Vedea, în perimetrul unităților agri
cole din comunele Conțești, Cerve- 
nia și Bragadiru din județul Teleor
man au fost scoase de sub influ-

<_____________

(Urmare din pag. I) 
realizarea sarcinilor de producție ; 
respectarea disciplinei de produc
ție : recuperarea materialelor refo- 
iosibile ; colectarea de fier vechi, 
hîrtie, sticle ; activitatea politico- 
educativă ; îndrumarea și educarea 
tinerelor muncitoare care locuiesc 
la cămin, la toate acestea adăugîn- 
du-se o varietate de alte obiective 
de ordin social-cultural și educativ, 
în plus, prezența președintei comi
siei de femei la întreaga activitate 
a consiliului oamenilor muncii — 
în calitate de vicepreședintă — asi
gură in permanentă informarea re
ciprocă a forului colectiv ide con
ducere și â activului de femei asu
pra obiectivelor și direcțiilor prio
ritare pe plan economico-social.

în activitatea comisiei de femei, 
unele acțiuni au intrat în obișnuință, 
in rutina cotidianului. De pildă, 
controalele efectuate zilnic, împreu
nă cu inspectorii obștești din gru
pele sindicale, Ia toate locurile de 
muncă privind respectarea normelor 
de protecție a muncii. Sau urmă
rirea, împreună cu cadrele medicale, 
a locurilor de muncă ale femeilor, 
spre a se asigura pretutindeni o 
stare corespunzătoare de igienă. 
Acțiuni de fiecare zi, multe... neîn- 
scrise ,în planul de muncă al co
misiei.

Răsfoim totuși acest plan. La loc 
de frunte, ca acțiune prioritară (a 
fabricii, deci și a comisiei de femei) 
se inscrie reducerea consumurilor 
de materiale, îndeosebi a chereste
lei de stejar. „Veniți cu noi — ne 
invită președinta — chiar azi am 
inițiat o acțiune". împreună cu in
ginera Florica Badiu și subinginera 
Elena Trif și cu... un mic panou al 
feluritelor mostre de înlocuitori ai 
elementelor masive de stejar, ne 
ducem în sectorul de croit elemente 
masive al secției 1 mobilă. Inginerul 
Anton Muțiu este consultat cu pri

tării în continuare a relațiilor teh- 
nico-științifice, lărgirii schimburilor 
de produse și specializării in produc
ție pe perioada 1936—1990.

A participat Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
țara noastră.

(Agerpres)

ența inundațiilor peste 100 de hec
tare.

0 A intrat în fabricație la între
prinderea de mașini-unelte din 
Arad strungul universal SU 360 cu 
performanțe superioare. El este 
destinat întreprinderilor cu tehnolo
gii de vîrf - de mecanică fină, op
tică, aeronautică.

0 S-a încheiat construcția unei 
noi policlinici la Bicaz. Ea va dis
pune de cabinete de .consultație și 
tratamente, dotate cu aparatură 
perfecționată.

0 Specialiști de la întreprinde
rea metalurgică din Bacău au pus 
la punct o nouă tehnologie de ela
borare a fontei. Prin introducerea 
la cubilouri a unor guri suplimen
tare de aer, randamentul fiecăruia 
a crescut cu peste 50 la sută, iar 
temperatura fontei a sporit cu 100 
de grade. Totodată, noua tehnolo
gie contribuie la îmbunătățirea ca
lității fontei și economisirea unor 
importante cantități de combustibil.

B Cu forțe proprii și în bună 
p.arte cu materiale recuperabile, la 
Liceul de matematică și fizică nr. 1 
și Lice.ul industrial nr. 1 din Pitești 
s-au construit instalații eoliene 
pentru producerea energiei elec
trice.

S întreprinderea de carotaj și 
perforări din Ploiești a realizat, 
pentru dotarea echipelor de inter
venții la sonde, noi utilaje și apa- 
rataj de măsură și control. Cu aju
torul acestora se poate determina 
cu mai multă precizie conținutul de 
țiței sau de gaze naturale din stra
turile străbătute de sapele de 
foraj.

B Mai multe magazine de pro
duse industriale și alimentare, uni
tăți pentru prestări servicii către 
populație, precum și o farmacie au 
fost deschise în noul și modernul 
cartier Gară al municipiului Vaslui.

Femeile-mîndria întreprinderii
vire la soluțiile propuse. Era, de
altfel, în temă. Sînt propuneri ju
dicioase pentru reducerea consumu
lui de material lemnos, și în acest 
sens tovarășele noastre din colec
tivul de proiectare, din secțiile de 
producție au făcut un lucru bun. 
Dar reperele respective cer o ma
noperă mai mare. Este rîndul nos
tru acum să găsim repede soluții 
pentru realizarea lor pe linii auto
mate sau semiautomate...". A fost 
o consultare utilă, eficientă.

în același sector de croit, vedem 
că mai multe femei scormonesc prin 
tot felul' de lăzi, caută pe lingă 
mașini. Sînt... strîngătoarele. Nici 
o bucățică de lemn, oricît de mică, 
dacă poate fi folosită, nu trebuie să 
se piardă. „Este una din cele mai 
valoroase acțiuni ale comisiei de 
femei — precizează inginerul Mu
țiu : adună și prelucrează tot ce se 
poate". Ne convingem de acest ade
văr în secția de sculptură. Dălțile 
măiestre ale sculptorițelor dau viață 
— și utilitate practică — tuturor 
resturilor, din această producție 
complementară rezultînd mii și mii 
de obiecte care ușurează munca 
gospodinelor sau înfrumusețează 
căminele oamenilor. Și care aduc 
bani întreprinderii.

...Ora 11. E pauza în care se ser
vește masa caldă pentru schimbul 
de dimineață. Două membre ale co
misiei de femei au venit în control 
la cantină. Nu scapă nimic din ve
dere : nici calitatea preparatelor, 
nici ținuta personalului, nici ordinea 
și nici chiar încăperile anexe. între 
timp, au venit abonații. Test-fulger 
între meseni. Se culeg observații, pă
reri, propuneri, care se transmit pe 
loc celor in drept. Iar urmărirea a- 
plicării lor se înscrie prompt pe 
agenda de lucru a comisiei...

Continuăm investigația la Filatura 
de lînă pieptănată. O întreprindere 
tinără, care se sprijină pe umerii,

(Urmare din pag. I)
acționează gospodarii din satele ju
dețului pentru ca rezultatele să fie’ 
dintre cele mai bune ?

„Alături de sectorul socialist al 
agriculturii, gospodăriile populației 
din județul nostru constituie o im
portantă sursă de sporire a produc
ției vegetale si animale — ne spune 
tovarășul Emilian Ștefănescu, secre
tar al comitetului județean de partid. 
Ele dețin aproape 40 000 hectare te
ren agricol, din care 33 000 hectare 
teren arabil, la care se adaugă și cele 
1 400 hectare teren agricol deținut de 
locuitorii singurei comune din jude
țul nostru necooperativizate — Sîm- 
burești. De asemenea, ca urmare a 
aplicării măsurilor stabilite de Con
ferința Națională a partidului, nu
mărul de animale proprietate per
sonală a cetățenilor a crescut în 1983 
cu 10 400 bovine, 30 000 porcine și 
35 000 ovine. Așadar, gospodăriile 
populației dispun de o puternică 
bază materială, care, valorificată mai 
bine, ar permite să crească contribu
ția acestui sector la fondul de auto- 
aprovizionare și fondul de stat. în 
această direcție este concentrată în
treaga muncă politică și organizato
rică desfășurată de comitetul jude
țean de partid în domeniul agricul
turii".

Există în județ destule experiențe 
în această privință. Ne vom oori asu
pra unora dintre ele. „Eu și soția 
mea — ne spune Dumitru Dăbulea- 
nu, țăran cooperator din comuna Tia 
Mare — avem in folosință un lot de 
30 de ari. Pe 15 ari am cultivat po
rumb pentru boabe, alti 5 ari cu lu
cerna și 10 ari cu legume — tomate 
timpurii și varză timpurie. Anul tre
cut am obținut 1 500 kg porumb boa
be, 1 200 kg fîn de lucernă, 2 560 kg 
varză și 3 530 kg tomate. După varză 
și tomate, cei 10 ari i-am reînsămînțat 
cu porumb și am mai obținut, in cul
tura a doua, încă 1 000 kg știuleți. în 
gospodăria mea cresc o vacă cu un 
vițel, porci și păsări. Am livrat la 
fondul de stat 1 250 litri de lapte și 
aproape întreaga recoltă de tomate 
și de varză".

Marin Odăianu, țăran cooperator 
din comuna Izbiceni. a valorificat 
produsele animaliere numai la fon
dul de stat. „Anul trecut — ne spune 
el — am predat un vițel, un porc, 
20 kg lină, un miel și o oaie, 
250 de ouă si 3 păsări, la care adău
gați și 1 200 kg de tomate. Pentru 
1984 am și contractat, imediat după 
publicarea Programului unic, un vi
țel, doi miei și o oaie, 27 kg 
lină, un porc și 2 000 kg tomate. 
Unii mă întreabă: «Cum reușești,să 
obții asemenea rezultate ?». Le răs

PROGRAMUL 1
13.30 Telex
13.35 La sfîrșlt de săptămînă (parțial 

color)
16,40 Coordonate marocane
16.55 împliniri șl perspective. Azi, ju

dețul Argeș
17,15 Săptămînă politică
17.30 închiderea programului

’19,00 Telejurnal (parțial color) ® Sport
19.20 Teleenciclopedia
19,âo Antologia umorului românesc
20,00 Film serial : „Jean Christophe" 

(color). Episodul 5
20.55 Varietăți de... sezon 1
21.35 Telejurnal (parțial color) O Sport
22,05 Meridianele cintecului și dansului 

(color)
22.20 Cîntec de primăvară (color)

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal @ Sport
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor. începutu

rile literaturii române moderne
20,10 Portret muzical românesc.
20,50 De pretutindeni
21,05 Film serial : „Vintul fierbinte". 

Episodul 4
21.55 Telejurnal • Sport
22,05 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți 1

tineri dar rezistenți, a peste 1500 
de femei (a căror vîrstă me
die nu depășește 23 de ani). Fi
resc, pe primul plan al preocupă
rilor — inclusiv al comișiei de femei 
— se află ridicarea nivelului pregă
tirii profesionale. Deci, se învață. 
Cum, cu ce rezultate ?

Chiar în ziua documentării noas
tre, comisia de femei planificase 
o discuție-sondaj în secția finisaj me
canic. Tema : de ce 50 din cele peste 
450 de muncitoare de aici întîmpină 
greutăți în realizarea constantă a 
unor produse de calitate, cu toate 
că anul trecut 350 dintre ele absol
viseră cursurile de perfecționare 
profesională. I-am însoțit, așadar, 
pe Maria Filoti, inspector de perso
nal și membră a comisiei, Leontina 
Mocanu, muncitoare fruntașă în sec
ție, și pe maistrul Nicolae Croitoru 
la discuția cu cîteva din amintitele 
muncitoare. Fiecare a avut de răs
puns la aceleași două întrebări : Ce 
le împiedică să lucreze bine 7 Ce 
gîndesc în legătură cu propria cali
ficare ?

Discuția nu a fost lungă, dar 
substanțială. Fiecare și-a spus păsu
rile și gîndurile, a făcut propuneri 
și observații. Membrele comisiei 
le-au notat cu exactitate și, consi- 
derindu-le judicioase, le-au transmis 
pe loc șefului secției, ing. Iulian 
Panaite. Tot pe loc s-au hotărît apoi 
cîteva măsuri : la cursurile de per
fecționare din trimestrul II să fie 
reîncadrate și cele 50 de muncitoare, 
chiar dacă au absolvit și anul 
trecut ; pe baza observațiilor zilnice, 
se va discuta — și vor fi ajutate — 
toate muncitoarele care intimpină 
greutăți în realizarea unor produse 
de calitate superioară. Nici o anali
ză, cu pagini întregi de referate, n-ar 
fi putut fi- mai eficientă !

...Pînă la încheierea schimbului 
mai sint cîteva minute. Adevărat 
raid-anchctă în secția preparație. 
Președinta comisiei de femei, elec- 

pund că atît eu. cît și soția mea 
muncim în C.A.P., efectuînd anual 
cite 170 norme convenționale. Lingă 
casă avem un solar, iar pe lotul aju
tător cultivăm porumb și plante de 
nutreț. în plus, cooperativa agricolă 
ne-a repartizat 10 ari pentru a-i cul
tiva cu porumb după secerișul griu
lui, de unde obținem și porumb 
boabe și ceva nutrețuri".

„Dacă muncești bine — precizează 
Nicolae Olaru, țăran cooperator din 
comuna Valea Mare — nu se poa
te să nu obții rezultate bune. Totul 
este ca in tot ceea ce faci să depui 
suflet. Eu cresc 90 de oi si în fie
care an contractez cu statul lapte, 
lină si carne. Anul trecut am li
vrat 2 000 litri lapte de oaie. 10 miei, 
10 oi și 300 kg lînă, plus pielitele. 
Am cîștigat 38 500 lei". în comuna 
Deveselu. ca dealtfel și în alte lo
calități — Redea. Scornicești, Balș, 
Stoicănesti. Caracal etc. — planul de 
livrări la carne a fost depășit cu 
mult. La Deveselu, de exemplu, s-au 
livrat. 39 de tone de came, fată de 
35 cit era prevăzut.

La direcția agricolă am aflat că, 
pe baza rezultatelor obținute, a unor 
experiențe dobîndite de gospodării
le fruntașe, sint formulate schite 
pentru folosirea cît mai chibzuită a 
terenurilor din jurul caselor, a lo
turilor atribuite membrilor coopera
tori. modalitățile prin care unii reu
șesc să crească animale mai mul
te. Dealtfel. în județ există o bună 
experiență în cultivarea loturilor 
date în folosință membrilor coope
ratori. Si aceasta nu numai la pri
ma. ci si la cea de-a doua cultură.

Anul trecut, cooperatorii din Vă- 
dăstrita au realizat în cultura a 
doua cîte 10 000 kg porumb știuleți 
la hectar. Pornind de la această ex
periență. pe loturile în folosința co
operatorilor din județ ău fost însă- 
mînțate 475 hectare cu griu. După re
coltare, terenul va fi reînsămînțat cu 
porumb. De asemenea, unele su
prafețe vor fi destinate florii-soa- 
relui si sfeclei furajere. „Pentru a- 
olicarea prevederilor cuprinse în 
Programul unic vom extinde cultu
rile duble după orz și griu pe lo
turile în folosință ale membrilor co
operatori la peste 8 000 hectare — 
ne spune tovarășul Pantelie Gră- 
mescu, director cu producția vege
tală în direcția agricolă. Am făcut 
chiar si un calcul : dacă anual vor 
fi însămintate pe loturile coopera
torilor 15 000 hectare cu porumb in 
cultură pură și intercalată, 5 000 hec
tare cu legume. 3 000 hectare cu 
sfeclă de zahăr si 2 000 hectare cu 
floarea-soarelui. s-ar putea realiza 
100 000 tone porumb, 75 000 tone 
sfeclă de zahăr. 4 000 tone floarea- 

Noua zonă centrală a municipiului Miercurea-Ciuc Foto : Szakacs V. Sandor

tronista Georgeta Pană, directoarea 
adjunctă, ing. Maria Lefter, și 
laboranta Maria Sorohan, la rindul 
ei membră a comisiei, trec printre 
laminoare și flaiere și întreabă 
scurt : cum acționați pentru econo
misirea energiei electrice ? V-ați 
pregătit să predați schimbului urmă
tor locul de muncă într-o perfectă 
stare de ordine ? Răspunsurile au 
venit prompt și exact. Toate de... 
nota zece. Prin asemenea acțiuni, 
alte comandamente ale actualității 
se dovedesc a fi însușite cu răspun
dere cetățenească și patriotică.

în zilele documentării noastre în 
fabrică am fost invitați să asistăm și 
la o intîlnire a muncitoarelor eu cele 
două juriste și cu una din doctori
țele întreprinderii. Juristele au pre
zentat un referat de deosebit inte
res : cum se coroborează prevederile 
Codului Muncii privitoare la drep
turile femeii, îndeosebi ale femeii- 
mame, cu noile reglementări privind 
disciplina muncii. întrebări, răspun
suri, se clarifică toate nedumeririle. 
Doctorița n-a ținut referat. A vorbit 
simplu, deschis despre femeia ocro
tită de lege, despre rolul ei în men
ținerea sănătății și vigorii poporului 
nostru, in apărarea sănătății fami
liei și a propriei sănătăți, în asigu
rarea sporului demografic al popu
lației. A fost o intîlnire de la care 
participantele nu s-au grăbit să 
plece. Dimpotrivă, și-au propus să 
participe, în număr și mai mare, la 
toate cele care vor urma.

Și cite nu s-ar mai putea relata 
despre munca modestă, anonimă a 
femeilor de aici, in afara timpului 
de producție, despre orele dăruite 
intereselor obștești ? Crîmpeie din 
care se încheagă conștiința și spiri
tul lor revoluționar, marea răspun
dere ca oameni ai muncii, ca cetățeni 
și educatori.

...Au, într-adevăr, o nobilă, o im
portantă menire comisiile de femei. 

soareJui'Si însemnate cantități de le
gume. la care s-ar mai putea adău
ga încă 35 000—10 000 tone porumb 
din cultura a doua de pe cele 8 000 
hectare cultivate după orz si grîu".

Ce se face pentru ca în gospodă
riile populației să fie crescute mai 
multe animale ? Iată ce am aflat 
în Comuna Deveselu. „în 1984, din 
gospodăriile populației vor fi livra
te aproape 40 tone de carne — ne 
spune tovarășul Eftimie Bălășoiu, 
primarul comunei. Pînă acum au și 
fost încheiate contracte pentru 38,5 
tone came. în ultimele zile, tot mai 
multi cetățeni se prezintă la pri
mărie pentru a încheia contracte. 
Este și firesc ! Prevederile Progra
mului unic sînt deosebit de avan
tajoase. Cred că în preluarea pro
duselor din gospodăriile populației 
nu vom mai întîmpina greutăți ca 
în anii precedenți. cînd legumele 
stăteau zile întregi pînă venea cite 
o mașină de la I.L.F. Este de fapt 
mai mult decît o dorință care tre
buie să-si găsească rezolvarea cores
punzătoare. Mă gîndesc. de aseme
nea. ca și asistenta zooveterinară să 
se acorde sistematic pentru ca re
zultatele gospodarilor noștri să fie 
dintre cele mai bune".

Și în alte comune țăranii formu
lează cerințe referitoare la perfec
ționarea asistentei de specialitate a- 
cordate gospodăriilor țărănești. „Pen
tru a putea crește animale sănătoa
se — ne spune țăranul cooperator 
Dumitru Ciobanu, din comuna Scă
rișoara — ar fi bine ca medicii ve
terinari să fie mai mult prezenți 
prin gospodăriile noastre cu un sfat, 
cu un medicament. Altfel, singuri nu 
prea ne descurcăm. Eu cresc oi și 
am și o vacă cu lapte, porci si pă
sări. Contractez cu statul și obțin 
venituri însemnate. Cîteodată ani
malele sau păsările se mai îmbol
năvesc. Cit de util ne-ar fi specia
listul în asemenea situații ! Noile 
prevederi reglementează și acest as
pect si eu consider că este foarte 
bine. Dar cei cărora le revin sar
cini în această direcție trebuie să-și 
facă. într-adevăr. datoria".

Am înfățișat experiențe și cîteva 
aspecte din activitatea ce se desfă
șoară în județul Olt pentru a spori 
aportul gospodăriilor populației la 
realizarea autoaprovizionării si asi
gurarea fondului de stat, în spiritul 
prevederilor Programului unic. Ideea 
dominantă a concluziilor desprinse 
relevă hotărîrea tuturor locuitorilor 
de la sate de a munci mai bine 
atît in cooperativa agricolă, cît și 
ne lotul în folosință personală. în 
gospodăria proprie, pentru a realiza 
cantități mai mari de produse ve
getale si animale.

Un oraș modern, în continuă dezvoltare:
MIERCUREA-CIUC

In anii construcției socialiste, dar 
mai ales în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, orașul Miercurea-Ciuc, ase
menea tuturor localităților patriei, a 
cunoscut o puternică dezvoltare in
dustrială și urbanistică. Beneficiar 
direct al politicii științifice, profund 
umaniste a partidului și statului 
nostru de repartizare rațională și 
armonioasă a forțelor de producție 
pe întreg cuprinsul țării, municipiul 
Miercurea-Ciuc a devenit o așezare 
modernă, înfloritoare. In mai puțin 
de două decenii, aici au fost con
struite două mari platforme indus
triale, in care se înalță unități pu
ternice, ale căror produse sint cu
noscute și solicitate nu numai de 
economia națională, ci și la export, 
în numeroase țări ale lumii. Intre 
acestea se numără întreprinderea 
de tractoare, întreprinderea de tri
cotaje, Filatura de lină pieptănată, 
întreprinderea de prefabricate din 
beton, întreprinderea de mobilă. Ca 
urmare a dezvoltării economice 
fără precedent, in perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, producția industrială a 
municipiului este in prezent de 42 
de ori mai mare decît in anul 1960.

— Imaginea vechiului iirg de odi
nioară — ne spune primarul muni
cipiului, tovarășul Andrei Fabian — 
a rămas doar o tristă amintire. Fru
mosul nostru municipiu de astăzi, 
cu fața întoarsă spre soare, prezintă 
imaginea unei așezări cu toate atri
butele unui oraș nou, modern. In 
strînsă înfrățire, locuitorii săi, ro
mâni și maghiari, au înălțat aici nu 
mimai cetăți industriale, ci și car

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

RABAT
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Regatului Maroc vă adresez 

calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
iar poporului marocan noi succese, pace și prosperitate.

îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și conlucrare 
existente între țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare și întărire 
în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale. ■

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o 
telegramă primului ministru al Re
gatului Maroc, Mohamed Karim 
Lamrani, cu ocazia Zilei naționale, 
prin care îi adresează calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și

Situat în regiunea de nord-vest 
a continentului african, între țăr
murile însorite ale Atlanticului și 
cele ale Mediteranei, Marocul ofe
ră imaginea unei țări angajate 
ferm pe calea înlăturării urmări
lor dominației coloniale, a realiză
rii unor ample transformări eco
nomice. în cei 28 de ani care au 
trecut de la proclamarea indepen
denței (3 martie 1956) s-au înregis
trat importante succese pe diverse 
planuri, în primul rînd în ceea ce 
privește valorificarea bogatelor re
surse ale subsolului. Dacă înainte 
cu trei decenii industria națională 
era ca și inexistentă, în prezent 
s-au creat o serie de obiective ma
jore — complexe siderurgice, com
binate de prelucrare a fosfaților, 
rafinării, întreprinderi textile — 
care au schimbat radical înfățișa
rea multor regiuni ale țării.

Un avînt deosebit au luat extrac
ția și prelucrarea fosfaților. La 
Safi, localitate situată pe țărmul 
Oceanului Atlantic, funcționează 
începind din 1975 marele complex 
„Maroc Phosfore" — primul din- 
tr-o suită de șase uzine chimice 
prevăzute a fi construite pînă în 
anul 1990 — care își aduce o im
portantă contribuție Ia valorifica
rea principalelor bogății ale țării. 
Prin secțiile sale trec anual a- 
proape un milion de tone de mi
nereuri de fosfați și ies, în urma 
operațiunilor de prelucrare, apre
ciabile cantități de acid fosforic și 
fosfat de amoniu — produse de 
largă întrebuințare în diverse ra
muri ale industriei chimice. Cu 
cele 21,4 milioane tone de fosfați

tiere noi, adevărate „orașe" în 
oraș: Tudor Vladimirescu, Frăției, 
Patinoarului., Spicului, Harghita. 
Alături de cele 10 000 de aparta
mente, s-au construit numeroase 
edificii social-culturale, magazine 
comerciale, unități turistice și pres
tatoare de servicii pentru popu
lație. Orașul s-a îmbogățit cu lu
crări de artă monumentală, au fost 
amenajate parcuri și grădini, com
plexe sportive și de agrement.

Municipiul Miercurea-Ciuc con
tinuă să fie un vast șantier. Se con
struiește in ritm susținut. în pre
zent, schelele constructorilor '„îm
brățișează" noile blocuri cu acope
rișuri in șarpantă și cu balcoane 
frumos ornamentate din noua zonă 
centrală a orașului, care se contu
rează tot mai viguros. Din cele 
5 000 de apartamente care vor în
tregi fizionomia arhitectonică a a- 
cestei zone, peste 2 000 au și fost 
date în folosință. La parterul aces
tora au fost deschise noi unități 
comerciale. Se află în stadiu de fi
nisare noul sediu politico-adminis- 
trativ al județului și Palatul cultu
rii, care va dispune, intre altele, de 
secții de teatru in limbile română 
și maghiară. Cele două edificii im
punătoare vor fi date in folosință 
încă in cursul acestui an. Totodată, 
constructorii zoresc la înălțarea 
unui nou complex hotelier, la noua 
piață și la alte obiective menite să 
sporească zestrea edilitar-gospodă- 
rească a municipiului.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii" 

fericire personală, de noi și impor- 
tante realizări în dezvoltarea econo
mică și socială a țării. Totodată, se 
exprimă convingerea că relațiile 
prietenești de cooperare statornicite 
între cele două țări se vor dezvolta 
și adinei tot mai mult în interesul 
popoarelor român și marocan.

realizate la sfîrșitul anului 1983, 
Marocul se situează pe primul loc 
în rîndul exportatorilor mondiali.

în același timp, o atenție deose
bită este acordată agriculturii, sec
tor în care lucrează jumătate din 
populația de 23 milioane de locui
tori a țării. în ultimele două de
cenii a fost construit un număr 
apreciabil de baraje și canale de 
irigații, contribuindu-se, astfel, la 
revitalizarea unor pămînturi aride 
și la creșterea producției agricole.

Prieten sincer al popoarelor ara
be, al tuturor popoarelor care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmă
rește cu simpatie eforturile depuse 
de poporul marocan pentru înflo
rirea patriei sale. Intre țara noas
tră și Maroc s-au statornicit rela
ții de prietenie și colaborare, care 
cunosc o evoluție mereu ascenden
tă. Momente de cea mai mare în
semnătate în dezvoltarea acestor 
raporturi le-au constituit întilni- 
rile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hassan al 
II-lea, care au deschis largi pers
pective conlucrării româno-ma- 
rocane pe multiple planuri. O do
vadă grăitoare a rezultatelor obți
nute pe linia cooperării în produc
ție o constituie, alături de alte 
exemple, construirea de către spe
cialiști români și marocani a por
tului Nador. Cursul ascendent al 
colaborării româno-marocane co
respunde pe deplin intereselor ce
lor două țări și popoare, înscriin- 
du-se, totodată, ca o contribuție 
însemnată la cauza păcii și înțe
legerii internaționale.

ȘTIRI SPORTIVE•>
FOTBAL. Pe stadionul din Pitești 

are loc astăzi meciul Universitatea 
Craiova — Rapid, restanța din op
timile de finală ale „Cupei Româ
niei". Craiovenii au absențe din for
mație (Ștefănescu, Bălăci, Geolgău), 
dar și rapidiștii nu-i vor avea m 
teren pe Ion Ion și Damaschin, acci
dentați.

Partida va începe la ora 14. La 
radio, relatarea reprizei secunde, de 
la ora 15.

★
Orele de începere a meciurilor in

ternaționale din ziua de miercuri, 7 
martie, sînt următoarele : ora 15, la 
partida amicală România — Grecia 
de la Craiova ; ora 17 (ora Româ
niei) la meciul din „Cupa campioni
lor europeni", dintre Dinamo Bucu
rești și Dinamo Minsk, joc ce se va 
desfășura la Tbilisi.

SANIE. Debutează astăzi, la Si
naia, o interesantă competiție de sa
nie pentru juniori și junioare „Con
cursul Prietenia". Participă' echipaje 
din Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia, U.R.S.S. și România. între
cerile de pe pîrtia din Sinaia vor 
continua duminică dimineața.

RUGBI. Azi, la Paris, se va juca 
un meci de mare interes pentru edi
ția în curs de desfășurare a „Tur
neului celor cinci națiuni", meciul 
Franța — Anglia. în același timp, la 
Dublin, Irlanda va întîlni Scoția. 
Echipele Franței și Scoției sînt prin
cipalele candidate la cucerirea tro
feului. Amintim că, in ianuarie 1985, 
rugbiștii români vor juca împotriva 
echipei Angliei, partidă ce a primit 
recent statutul de meci „de palma
res" din partea federației engleze, 
ceea ce înseamnă — după cum co
mentează agenția France Presse — 
„o recunoaștere a faptului că rugbiul 
românesc poate fi așezat pe același 
plan cu acela din țările care parti
cipă la „Turneul celor cinci națiuni".

ȘAH. La Băile Herculane începe 
azi cea de-a 27-a ediție a turneului 
internațional de șah al României la 
care au fost invitați să participe ma
rii maeștri internaționali Ludz Espig 
(R.D. Germană), Radmir Holmov 
(U.R.S.S.), Slobodan Martinovici (Iu
goslavia), precum și maeștrii interna
ționali Arjak Petrosian (U.R.S.S.), 
Giorgios Makropoulos (Grecia), Pe
ter Lukacs (Ungaria) și Reinaldo 
Vera (Cuba). Din țara noastră au fost 
înscriși Ovidiu Foișor, Constantin 
Ionescu, Parik Ștefanov, Theodor 
Ghițescu, Dan Bărbulescu, Sergiu 
Griinberg și Iulius Armaș.

★

Tot la Băile Herculane se desfă
șoară, in perioada 6—18 martie, com
petiția de șah Festivalul „Hercu
les ’84“. Sînt organizate turnee pen
tru categoriile a Il-a și I, candidati- 
maestru și maeștri, atît la feminin, 
cit și la masculin.

BOX. In optimile de finală ale 
turneului internațional de box „Cupa 
Strandjata", de la Iambol (Bulgaria), 
pugilistul român Gelu Hudișteanu l-a 
învins_ la puncte, în cadrul categoriei 
ușoară, pe cehoslovacul Ivan Va- 
soveiak.

vremea

cinema
© Prea cald pentru luna mai! SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15, GRIVIȚA
(17 08 58) — 8,30; 12,15; 14,15; 16; 18; 20.

i © Ringul: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 
13,15; 15,45; 18; 20.
O Un petic de cer : LIRA (31 71 71) 
— 15,30; 17,30; 19,30, COTROCENI
(49 48 43) — 15; 17,15; 19,30.
© Alarmă în Deltă — 15,30; 17,30, Mie
zul fierbinte al plinii — 19,30 : PA
CEA (60 30 85).

© Bocet vesel : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30,
CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Capcana mercenarilor — 16; 18;
Miezul fierbinte al pîinii — 20 : PRO
GRESUL (23 94 10).
© Astă seară dansăm în familie : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Mama — 9; 11; 13; 17,15, Atenție la 
gafe — 15,15; 19,15 : DOINA (16 35 38). 
O Nea Mărin miliardar : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
0 Dragostea și revoluția — 17,30;
19,30, Aventurile Iui Babușcă — 15,30 : 
VIITORUL (11 48 03).
© Efendi ; CENTRAL (14 12 24) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Gară pentru doi : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20,

FLOREASCA (33 29 71) — 9,30; 14;
16,45; 19,30.
O Scuzați, dv. vedeți fotbal ? : MUN
CA (21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Cînd o să vină tata : POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Cancan frenetic: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17,30; 19,30.
® Fără panică, vă rog : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30. 
© Nu pot să-ți spun „adio“ : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
© Can can : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
© A dispărut o navă : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Salamandra : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

© Domnișoara Noorie : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,15,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) —
9.30; 15,45; 18; 20,15.
G Zică ce vor zice : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 8,15; 12; 14; 
16; 18; 20.
© Războiul stelelor : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
© O afacere murdară : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Strada Hanovra : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
© Afacerea Pigot : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.

Administrația de stat Loto-pronosport informează
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXTRAORDINARA „LOTO 

A MĂRȚIȘORULUI, DIN 2 MARTIE 1984
FAZA I:
Extragerea I : 1 50 58 40 4 45 72

53 73 24.
Extragerea a Il-a : 8 77 25 70 86

44 42 11 22 63.
FAZA A II-A :
Extragerea a III-a : 75 88 34 67 80 

7 58 36 60 3.
Extragerea a IV-a : 85 74 39 52 76 

73 19 54 5 83. ,
Extragerea a V-a : 50 6 40 71 26 31 

67 83 64 70.
Extragerea a Vl-a : 62 1 49 2 51 15 

34 79 43 48.

Extragerea a Vll-a : 26 78 68 5 II
18 27 82 79 50.

Extragerea a VIII-a : 13 28 76 77 
54 16 40 84 20 35.

Extragerea a IX-a : 68 28 12 6 42 
7 19 22 51 27.

Extragerea a X-a : 57 67 20 69 35 
37 89 64 74 82.

FAZA A III-A :
Extragerea a Xî-a : 47 26 79 13 24 

25 43 3 53 84.
Extragerea a Xlî-a : 72 89 58 10

19 46 33 66 41 42.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

4 975 742 lei.

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 3 martie, ora 20 — 6 martie, 
ora 20. In țară : Vremea se va menține 
umedă și va intra într-un proces de ră
cire. Cerul va fi mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații mal ales sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri, 
cantitățile de precipitații pot depăși 15 
litri pe metrul pătrat In 24 de ore. Vin
tul va sufla moderat cu intensificări 
temporare predomlnînd din sectorul 
nordic îndeosebi in estul țării, unde. 
Izolat, va viscoli zăpada. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 7 
șl plus 3 grade, mai coborite in ultime
le nopți, maximele vor oscila între plus 
3 șl plus 7 grade. Pe alocuri, ceață. 
In București : Vremea va fi umedă cu 
cerul temporar acoperit. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare, Vînt moderat cu Intensifi
cări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 2 
grade și plus un grad, cele maxime vor 
oscila între plus un grad și plus 4 gra
de. (Ortansa Jude, meteorolog de ser
viciu).
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VOINȚA FERMA A POPOARELOR -.

să fie înfăptuită dezarmarea!
Femeile, forță importantă a mișcărilor antirăzboinice

VIENA 2 (Agerpres). — Partici
panții la lucrările celei de-a doua 
sesiuni speciale a Comisiei O.N.U. 
pentru condiția femeii, ale cărei lu
crări continuă la Viena, au subliniat 
în luările lor de cuvint că, în fața 
agravării situației internaționale și 
a pericolelor în creștere la adresa 
independenței popoarelor și a păcii 
mondiale, femeile de pe întreaga 
noastră planetă au datoria de înal
tă răspundere de a-și intensifica 

, eforturile pentru eliminarea peri- 
colului de război, pentru dezarma-VJ STOCKHOLM 2 (Agerpres). — La 

) Stockholm s-a încheiat a 32-a se- 
‘ siune a Consiliului Nordic — organ 
I consultativ de 
I lamentară și 
lă a țărilor

| pei. Timp de

I

Asigurarea păcii

sa

'mKBsiA

re, securitate și o pace trainică pe 
Pămînt. în dezbateri s-a relevat că 
pregătirile pentru conferința inter
națională de la Nairobi din 1985, 
care va trece în revistă modul de 
transpunere în viață a obiectivelor 
Deceniului Națiunilor Unite pentru 
drepturile femeii, trebuie să includă 
și o activizare a luptei femeilor 
pentru dezarmare și pace, care 
constituie condiții fundamentale ale 
dezvoltării și progresului fiecărei 
națiuni.

BONN 2 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe,- Ștefan Andrei, 
care efectuează o vizită în Republica 
Federală Germania, a avut la Bonn 
convorbirii cu Hans-Dietrich Gen
scher, vicecancelar și ministru de ex
terne al R.F.G. Au fost examinate 
stadiul și perspectivele de dezvoltare 
a relațiilor bilaterale- și s-a efectuat 
un schimb de opinii privind situația 
internațională.

în acest cadru a fost evidențiată 
— pornindu-se de la înțelegerile la 
nivel înalt — importanța acțiunilor 
în direcția continuării dialogului în
tre cele două țări și, în mod deosebit, 
a relansării și amplificării schimbu
rilor comerciale și cooperării econo
mice și industriale, a extinderii rela
țiilor tehnico-științifice, culturale și 
în alte domenii de interes comun, 
spre folosul celor două popoare, al

păcii și colaborării în Europa și în 
lume.

S-a procedat, de ■ asemenea, la un 
schimb de vederi cu privire la prin
cipalele probleme ale vieții interna
ționale actuale. Exprimindu-se îngri
jorarea în legătură cu deteriorarea 
situației internaționale, a fost rele
vată necesitatea de a se acționa pen
tru oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, în primul rind Ia 
dezarmarea nucleară. S-a evidențiat 
importanța 
două state 
securității și 
și în lume, 
cale politică 
încordare, pentru, reducerea decala
jului dintre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare, pentru relua
rea politicii de dialog și destindere, 
pentru o politică de pace, dezarmare, 
colaborare și înțelegere.

conlucrării dintre cele 
pentru întărirea păcii, 
colaborării pe continent 
pentru soluționarea pe 
a stărilor de război și

centrul dezbaterilor
Consiliului Nordic

Dialogul și negocierile 
să primeze in relațiile 

internaționale5
BRASILIA 2 (Agerpres). — în me

sajul anual adresat Congresului Na
țional, Jose Figueiredo, președintele 
Braziliei, și-a exprimat îngrijorarea 
profundă în legătură cu agravarea 
situației internaționale și escaladarea 
cursei înarmărilor nucleare, care a- 
menință existența umanității. Conti
nuarea conflicteior în America Cen
trală și bazinul Caraibilor, în Africa 
australă și Orientul Mijlociu — a 
subliniat șeful statului brazilian — 
impietează asupra soluționării actua
lelor probleme internaționale.

Brazilia — a declarat Jose Figuei
redo — își reafirmă atașamentul 
față de principiile neamestecului în 
treburile interne ale altor state, res
pectării dreptului popoarelor la au
todeterminare, renunțării la folosirea 
forței în relațiile dintre state, în fa
voarea dialogului și negocierilor.

moscova : Convorbiri sovieto-iugoslave
MOSCOVA 2 (Agerpres). — în ca

drul convorbirilor desfășurate la 
Moscovă între Konstanțin Cernenko, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Vidoie Jarkovici, vicepreședintele 
Prezidiului R.S.F.I., s-a procedat la 
un schimb de păreri privind relațiile 
sovieto-iugoslave, precum și unele 
aspecte ale actualității internaționa
le — se arată în comunicatul comun 
transmis de agenția T.A.S.S. Părțile 
au evidențiat, între altele, dezvol
tarea ascendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare rodnică dintre 
U.R.S.Sr și R.S.F.I. și și-au reafirmat 
dorința de a întări și extinde aceste 
relații pe baza principiilor înscrise 
în documentele adoptate la întâlni
rile bilaterale la nivel înalt.

în cursul convorbirilor — relevă 
documentul — s-a evidențiat nece
sitatea readucerii relațiilor interna
ționale pe făgașul destinderii,’ a a- 
doptării unor măsuri practice orien
tate spre dezarmare, înlăturarea pe
ricolului de război, soluționarea pro
blemelor litigioase prin mijloace paș
nice, pe calea unor tratative serioase

și constructive, spre crearea unui 
climat de încredere. și colaborare 
fructuoasă. Părțile au subliniat ne
cesitatea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, importanța 
mișcării de nealiniere ca factor activ 
în lupta pentru menținerea păcii și 
securității, pentru o colaborare po
litică și economică bazată pe egali
tate în drepturi — se arată în co
municatul amintit.

întâlnirea tovarășului 
Konstantin Cernenko 

cu alegătorii
MOSCOVA 2 (Agerpres). — în 

Sala Congreselor din Moscova a avut 
loc, vineri, intîlnirea lui Konstantin 
Cernenko, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., cu alegătorii care l-au 
propus drept candidat în alegerile 
de deputați în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., ce vor avea loc la 4 mar-
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cooperare interpar- 
interguvernamenta- 
din nordul Euro- 

5 zile, delegați din

Danemarca, Islanda, Norvegia, Fin
landa și Suedia au dezbătut diferi
te aspecte ale cooperării regionale, 
un loc central în discuții ocupîndu-1 
problema asigurării păcii, 
prin 
zate

inclusiv 
crearea unei zone denucleari- 
în nordul continentului.

BELGIA: „Armele nucleare 
periclitează securitatea țării"

BRUXELLES 2 (Agerpres). — 
Planurile privind amplasarea pe te
ritoriul Belgiei a celor 48 de rache
te nucleare de tipul „Cruise" stâr
nesc indignarea opiniei publice bel
giene, a declarat L. Tobbac, șeful 
grupului parlamentar al Partidului

Socialist Flamand. Existența aces
tor periculoase arme pe teritoriul 
Belgiei periclitează securitatea țării, 
a spus el, pronunțîndu-se, totodată, 
pentru eliminarea rachetelor 
cleare de 
ropean.

pe întreg continentul
nu- 
eu-

INDIA : „Pacea este 
pentru viața și progresul

i DELHI 2 (Agerpres). — India este 
) hotărîtă să-și intensifice eforturile 

pentru oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, a declarat, 
în parlament, primul ministru al 
țării, Indira Gandhi. Apărarea pă
cii — a spus Indira Gandhi — este

vitală 
popoarelor"

de importantă pentru a se

ROMA. — Cunoscuta librărie 
„Rizzoli" din centrul Romei găzdu
iește timp de o săptămină expoziția 
„Aspecte ale cărții românești în 
perioada 1944—1984“. Sînt prezenta
te, la loc de cinste, operele tovară
șului Nicolae Ceaușescu publicate 
in limba italiană de editurile „Ca- 
lendario", „Editori riuniti", „Ba
rone", „La Gazzetta del Mattino" și 
altele, precum și cele apărute în 
principalele limbi de circulație in
ternațională.

Sînt expuse, de asemenea, lucră
rile tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu „Cercetări 
în domeniul sintezei și al caracte
rizării compușilor macromoleculari", 
„Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului" și „Noi cercetări în

domeniul compușilor macromolecu
lari" apărute în limba italiană.

Expoziția cuprinde o sinteză a 
principalelor cărți și lucrări româ
nești din domeniile istoriei, științei, 
literaturii, artei și culturii.

WASHINGTON. — La Institutul 
Internațional din Detroit a avut loc 
un simpozion consacrat lui Con
stantin Brâncuși.

Au fost prezentate comunicări 
despre viața și opera sculptorului 
român, iar în încheiere a fost pro
iectat filmul documentar „Constan
tin Brâncuși".

La simpozion au 
fesori universitari, 
meni de cultură și
precum și un numeros public.

(Agerpres)

luat parte pro- 
cercetători, oa- 
artă americani,

Pentru rezolvarea problemei coreene 
pe cale pașnică

prinsul țării și reunificarea patriei 
divizate constituie o sarcină națio
nală foarte urgentă pentru poporul 
coreean și a reafirmat că „propu
nerea R.P.D. Coreene privind desfă
șurarea de convorbiri tripartite — cu 
participarea R.P.D. Coreene, S.U.A. 
și Coreei de Sud — reprezintă pro
iectul cel mai realist și rațional pen
tru rezolvarea problemei coreene pe 
cale pașnică 
intermediul
rilor".

cadrul întîlnirii, Konstantin 
Cernenko a rostit o cuvîntare.

ț ț ț JI(I I J ț ț ț
J TOKIO 2 (Agerpres). — Un grup 

de cercetători, ziariști, oameni de 
cultură și artă din Japonia au luat 
inițiativă alcătuirii unui Muzeu al 
păcii. Aici urmează să fie expuse 
documente cinematografice și foto
grafii, opere de artă și alte expo
nate iluștri âd ororile bombarda
mentelor atomice din 1945 asupra 
orașelor Hiroshima și Nagasaki. 
Potrivit inițiatorilor lui, muzeul are 
menirea să constituie un veritabil 
apel pentru intensificarea eforturi
lor menite să asigure eliberarea 
omenirii de coșmarul unui război 
nuclear, cu consecințe nimicitoare, 
realizarea dezarmării și salvgarda
rea păcii.

deosebit
asigura nu numai viața tuturor oa
menilor, ci și progresul popoare
lor. De asemenea, premierul indian 
a subliniat că pentru dezvoltarea 
colaborării interstatale este nevoie 
de un climat de pace și înțelegere.

PHENIAN 2 (Agerpres) — într-o 
cuvîntare rostită la Phenian, Yang 
Hyong Sop, președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării Populare 

. Supreme a R.P.D. Coreene, a evi
dențiat semnificația aniversării a 65 
de ani de la evenimentele din mar
tie 1919, cînd poporul coreean s-a 
răsculat împotriva dominației japo
neze.

Abordînd aspecte actuale ale si
tuației politice din zonă, el a subli
niat că există pericolul izbucnirii 
unui conflict în Peninsula Coreea, 
ca urmare a prezenței trupelor stră
ine pe teritoriul Coreei de Sud și a 
pregătirilor militare care au loc în 
această parte a Coreei.

Vorbitorul a precizat că realizarea 
suveranității naționale pe întreg cu-

DE MEXICO 2 (Ager- 
capitala Mexicului s-au

și independentă, prin 
dialogului și negocie-

CIUDAD 
pres). — în 
deschis lucrările primei reuniuni a 
Comitetului de acțiune al Sistemului 
Economic Latino-American (S.E.L.A.), 
specializat în promovarea dezvoltă
rii economice și sociale a Americii 
Centrale. Comitetul a fost creat în 
decembrie anul trecut și din el fac 
parte reprezentanți ai 17 state din 
regiune, care și-au oferit sprijinul 
pentru relansarea economică a țări
lor centroamericane.

Poziții comune ale O.E.P. și Iordaniei 
în problemele Orientului Mijlociu

AMMAN 2 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei și 
Iordania au hotărît să continue con
vorbirile pentru realizarea unei po
ziții comune palestiniano-iordaniene 
care să le permită întreprinderea de 
acțiuni conjugate cu sprijinul țărilor 
arabe, se arată în comunicatul co
mun dat publicității la Amman in 
încheierea convorbirilor dintre de
legația O.E.P., condusă de Yasser A- 
rafat, președintele Comitetului Exe- 

' cutiv al O.E.P., și delegația iorda
niană, condusă de primul ministru,

REUNIUNEA CONSILIULUI
PROBLEMA

consolidarea 
lume, pentru 
ordini econo-La Sapporo, centrul administrativ 

al insulei Hokkaido, a avut loc

pentru o Eu- 
nucleare.

IUGOSLAVIA ȘI R.D.P. YEMEN 
reafirmă necesitatea de a se con
tinua eforturile pentru întărirea

nucleare"
ARGENTINA

MINISTERIAL AL 0. U. A

Europa nu are nevoie de noi arme
încheiat cu concluzia că în 
con'diții internaționale inte-

„Pentru întărirea securității sale

devenind 
Această 

țară, a- 
orașe, ci 
zone izo-

„Prin negocieri să se pună capăt 
amenințării

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 
Președintele Argentinei, Râul Al- 
fonsin, a adresat un apel mișcării 4 
țărilor nealiniate în vederea adop- * 
tării de măsuri urgente „pentru a 
pune capăt cursei înarmărilor", în 
special înarmării nucleare.

într-un mesaj adresat primului 
ministru indian, Indira Gandhi, 
președintele în exercițiu al mișcă
rii de nealiniere, șeful statului ar
gentinian își exprimă îngrijorarea 
față de „gravele consecințe ce le 
reprezintă pentru viitorul omenirii

escaladarea fără precedent a arse
nalelor nucleare".

„Toate țările nealiniate — se sub
liniază în mesaj — vor suporta 
consecințele unei catastrofe nuclea
re și de ăceea trebuie să căutăm 
cu toții soluții pentru ca, prin ne
gocieri, să se pună capăt amenin
țării cu arma nucleară".

Evidențiind pericolul actualei 
curse a înarmărilor, președintele 
Argentinei declară că Buenos Aires 
este gata să găzduiască desfășura
rea unei eventuale reuniuni inter
naționale asupra dezarmării.
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JAPONIA : Un „muzeu al păcii" ț
un mare miting pentru pace, împo- 
triva escaladării cursei înarmărilor l 
și, în primul rind, a celor nucleare : 
și a prezenței navelor militare ame- \ 
ricane în porturile Japoniei. Au 1 
luat parte reprezentanți ai sindica- ■ 
telor, organizațiilor democratice de ț 
femei și de tineret, ai partidelor i 
progresiste nipone. In luările de 1 
cuvint, vorbitorii au condamnat I 
planurile S.U.A. de a dota, începînd ț 
de la 1 iunie a.c., navele militare , 
americane staționate în porturile I 
nipone cu rachete nucleare de tip ț 
„Tomahawk", s-au pronunțat în fa- 1 
voarea încetării cursei înarmărilor ’ 
și au scos în evidență implicațiile ) 
extinderii colaborării militare intre l 
Japonia și S.U.A. /

MASĂ ROTUNDĂ ROMÂNO-AMERICANĂ. In perioada 27-29 fe
bruarie a.c. s-au desfășurat la Washington lucrările celei de-a doua 
mese rotunde româno-americane cu privire la drepturile omului. Dele
gația română a fost condusă de Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar cea americană - de Elliot Abrams, asistent al se
cretarului de stat pentru drepturile omului. Dezbaterile, care s-au înscris 
în examinarea căilor de promovare a procesului securității și cooperării 
în Europa în spiritul Actului final de la Helsinki și al documentului Reu
niunii de la Madrid, s-au referit la aspecte legate de drepturile civile 
și politice, economice și sociale, schimburi culturale și științifice, alte 
probleme umanitare. Discuțiile, care s-au desfășurat într-o atmosferă de 
respect reciproc și cooperare, au contribuit la o mai bună cunoaștere 
a preocupărilor celor două țări in aceste probleme, la dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor româno-americane.

ÎN FAVOAREA EXTINDERII 
COMERȚULUI EST-VEST. Luînd 
cuvîntul in fața reprezentanților 
Camerei americano-austriece de co
merț, ministrul afacerilor externe 
al Austriei, Erwin Lane, s-a pro
nunțat în favoarea extinderii rela
țiilor economice și comerciale Est- 
Vest. în acest cadru, el a evidențiat 
dezvoltarea cu succes a relațiilor 
economice dintre Austria și țările 
socialiste. Vorbitorul a criticat în
cercările de a aplica diferite sanc
țiuni economice cu scopul de a 
exercita presiuni politice asupra ță
rilor socialiste.

securității internaționale, apărarea 
dreptului popoarelor la libertate și 
de a-și alege singure calea de dez
voltare — se relevă în comunicatul 
comun yemenito-iugoslav, dat pu
blicității la încheierea vizitei la 
Aden a președintelui Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, Mika Șpiliak, și 
a convorbirilor avute cu Aii Nasser 
Mohammed, președintele Prezidiu
lui Consiliului Suprem al Poporu
lui al R.D.P. Yemen. Părțile se 
pronunță, de asemenea, pentru o 
mai ștrînsă cooperare între țările 
nealiniate și afirmarea rolului aces
tora în lupta pentru 
păcii și securității în 
instaurarea unei noi 
mice internaționale.

CONGRESUL NAȚIONAL 
PARTIDULUI ECOLOGIST 
R.F. GERMANIA, formațiune poli
tică reprezentată în Bundestag, își 
deschide azi lucrările la Karlsruhe. 
Pe ordinea de zi figurează desem
narea unui număr de 15 .candidați 
pentru alegerile din iunie în Parla
mentul (vest-) european, precum si 
o serie de chestiuni cu caracter or
ganizatoric. Purtătoarea de cuvint 
a ecologiștilor vest-germani, Bri
gitte Berthold, a declarat că parti
dul său se pronunță 
ropă lipsită de arme

DECLARAȚIE ÎN
INSULELOR MALVINE (FALK
LAND). într-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, ministrul argen
tinian de externe, Dante Caputo, a 
precizat că, în soluționarea proble
mei statutului Insulelor Malvine 
(Falkland), Argentina va utiliza nu
mai calea tratativelor1 politice, a 
negocierilor prin mijloace diploma
tice — transmite aghnția Prensa 
Latina.

ANGLIA ȘI PROIECTUL „AIR
BUS A-320". Guvernul Marii Bri
tanii și-a anunțat participarea la 
construirea avionului vest-european 
„Airbus A-320", la care contribuie, 
de asemenea, cu fonduri guverne
le Franței, R.F.G. și Spaniei. „Air
bus A-320", din categoria aparate
lor de cursă medie, se anunță 
drept un puternic concurent pentru 
avioanele similare produse de in
dustria aeronautică americană. El 
ar urma să consume, potrivit con
structorilor, cu 44 la sută mai puțin 
combustibil decît acestea.

.ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — 
în cadrul reuniunii Consiliului Mi
nisterial al Organizației Unității 
Africane, care se desfășoară la Ad- 
cîis Abeba, participanții au conti
nuat dezbaterile cu privire la situa
ția din Africa australă, cooperarea 
afro-arabă și înfăptuirea deceniului 
de industrializare a Africii.

Miniștrii de externe participant! 
— a declarat purtătorul de cuvint al 
organizației, Paul Etiang — și-au ex
primat sprijinul față de statele din 
prima linie care luptă pentru in
dependența Namibiei și pentru des-

Ahmed Obeidat. După cum relatează 
agenția W.A.F.A., cele două părți au 
convenit să adopte o poziție comună 
față de situația actuală care să co
respundă aspirațiilor țărilor arabe 
de eliberare a teritoriilor ocupate, 
precum și a locuitorilor acestora de 
sub ocupația israeliană.

în comunicat se relevă că părțile 
au subliniat necesitatea sprijinirii 
O.E.P., ca unic reprezentant legitim 
al poporului palestinian, precum și 
a eforturilor menite să impună pe 
plan internațional rezoluțiile reuniu
nii arabe la nivel înalt de la Fez.

ființarea apartheidului. De aseme
nea, Consiliul Ministerial și-a ma
nifestat solidaritatea și sprijinul față 
de Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și Con
gresul Național African (A.N.C.) dir 
Africa de Sud.

.Pe de altă parte, participanții.ai 
apreciat că recentele contacte stâbi 
lite de Angola' și Mozambic ct 
Africa de Sud demonstrează „voiriț; 
statelor continentului de a solution; 
— în măsura posibilului pe cal, 
pașnică — problemele create d< 
Africa de Sud" în această regidne.

Eliberarea din închisoare a unui lider 
al S.W.A.P.O a

WINDHOEK 2 (Agerpres). — Ca 
urmare a cererilor insistente ale 
populației de culoare din R.S.A., a 
inconsistenței acuzațiilor formulate 
de legiuitorii rasiști, autoritățile de 
la Pretoria s-au văzut nevoite să-1 
elibereze din închisoare pe Herman 
Toivo Jo Toivo, unul din inițiatorii 
luptei de eliberare națională din Na
mibia și fondator al Organizației Po
porului Africa Sud-Vest

(S.W.A.P.O.). El fusese condamnat la 
20 de ani închisoare în baza așa-nu- 
mitei legi privind „terorismul".

După eliberare, Toivo a dcclarr 
ziariștilor că Namibia trebuie să- 
dobîndească independența pe baza 
rezoluției 435 a O.N.U. „Nu mă voi 
simți niciodată liber atît timp cit 
poporul meu nu va avea libertatea" 
— a subliniat el.

Trecerea la instalarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune în unele 
țări vest-europene a produs o vie 
îngrijorare și în rîndul opiniei pu
blice din țările situate în nordul con
tinentului. Masele populare sînt 
tot mai conștiente de faptul că noile 
mijloace de distrugere sporesc con
siderabil pericolul unui război mon
dial, ale cărui efecte dezastruoase 
nu ar ocoli nici țările nordice. Iată 
de ce, departe de a avea un efect 
descurajator, ' amplasarea noilor ra
chete a determinat, dimpotrivă, in
tensificarea acțiunilor împotriva pe
ricolului nuclear, pentru renunțarea 
la politica de confruntare, oprirea 
cursei înarmărilor atomice și tre
cerea la dezarmare.

care s-a 
actualele 
lectualii nu-și mai pot îndeplini mi
siunea umanistă ce le revine în afara 
luptei împotriva celei mai mari pri
mejdii ce amenință omenirea. în a- 
ceastă lumină, cunoscutul om de 
știință suedez Hannes Alfer, laureat 
al Premiului Nobel, a ținut să relie
feze din nou rolul ce revine oameni
lor de știință în avertizarea po
poarelor asupra urmărilor catastrofa
le pe care le-ar avea pentru omeni
re folosirea armelor nucleare.

Un fenomen nou și semnificativ îl

valabile pentru toate țările nordice 
— se extinde tot mai mult, 
un adevărat front popular, 
mișcare a cuprins întreaga 
vînd aderenți nu numai in 
și in localități mai mici sau 
late. Din ea fac parte, alături de co
muniști si social-democrați, reprezen
tanți ai sindicatelor, ai organizațiilor, 
de femei, de tineret, ai corporațiilor 
pescarilor si meșteșugarilor, ai ete
rului. $i acesta este doar începutul, 
deoarece acțiunile pentru o lume a 
păcii trebuie să continue cu si mai 
multă intensitate".

Mișcările antinucleare în 
continuă extindere. chiar de 
la începutul anului au avut Ioc o 
serie de inițiative care au demon
strat lărgirea în continuare a dimen
siunilor mișcării pentru pace.' într-o 
singură zi, de pildă, în Danemarca 
s-au constituit două noi organizații 
antirăzboinice. Una dintre' ele, 
vățătorii pentru pace' 
ca, paralel cu 
vă la acțiunile de masă, 
ve în școli sentimentul 
derii față de soarta păcii și a cerut 
ca în programele analitice să fie in
troduse cursuri 
sens. Cealaltă

„In
i'4 și-a propus 

participarea acti- 
" să culti- 

răspun-

speciale în acest 
organizație, „Zia

riștii pentru pace" și-a fixat ca 
obiective excluderea cu desăvîrșire 
din presă a oricărei propagande os
tile păcii și conștientizarea mai 
accentuată a opiniei publice asupra 
imperativului barării căii războiului. 

Dealtfel, intelectualitatea din ță
rile nordice devine un factor din 
ce în ce mai puternic al mișcă
rii pentru pace, semnificativ fiind, 
între altele, seminarul desfășu
rat în orașul finlandez Tampe
re sub egida organizației „Oamenii 
de artă pentru pace", la care au 
participat 
pictori,

peste 150 de scriitori, 
compozitori, regizori și

constituie angajarea sindicatelor — 
cele mai largi organizații de masă 
— în mișcarea antirăzboinică. După 
cum relevă presa norvegiană, proble
ma asigurării păcii, necesitatea tre
cerii la dezarmarea nucleară figurea
ză ca puncte centrale de dezbatere 
la toate congresele și conferințele 
sindicale din această țară. în decla
rația Conferinței naționale a sindi
catelor din telecomunicații, de pildă, 
desfășurată în localitatea Kristian- 
senn, se relevă necesitatea de a se 
pune capăt irosirii uriașelor mijloace 
materiale pe care le înghite cursa 
înarmărilor. Congresul sindicatului 
minerilor a înscris chiar în statutul 
său cerința participării active la 
lupta antirăzboinică. Așa cum relevă 
numeroși analiști, perceperea mai a- 
cută a urmărilor unui eventual război 
nuclear a făcut ca lupta pentru asi
gurarea păcii să devină o parte in
separabilă a vieții a milioane și mi
lioane de oameni, fără deosebire de 
apartenență socială și politică sau de 
concepții ideologice. „Mișcarea pen
tru pace — scrie ziarul „ARBETAR- 
BLADET", referindu-se la Finlanda, 
dar ale cărui constatări sînt pe deplin

De la acțiuni de masă — 
la inițiative politice. Practic> 
nu trece zi ca în țările nordice să nu 
aibă loc acțiuni care reflectă împo
trivirea populației față de intensifi
carea cursei înarmărilor nucleare. 
Astfel, Congresul mișcării naționale 
daneze „OPRIȚI ARMELE NUCLEA
RE", care reunește peste 200 de or
ganizații, a adresat populației che
marea de a se împotrivi cu tot mai 
multă fermitate instalării rachetelor 
și a cere reluarea negocierilor, sub 
deviza „NU VREM SĂ FIM ULTIMA 
GENERAȚIE", avînd loc numeroase 
demonstrații și mitinguri în întreaga 
țară. Ample acțiuni se desfășoară sub 
egida Consiliului tineretului danez — 
cuprinzînd circa 50 de organizații și 
asociații — care se pronunță ferm 
pentru reducerea arsenalelor nuclea
re, ca un prim pas spre.trecerea efec
tivă la dezarmare. Pentru realizarea 
aceluiași obiectiv s-au pronunțat par- 
ticipanții la demonstrațiile desfășura
te la Stockholm, Goteborg, Venesborg 
și în alte localități suedeze. Refuzînd 
să, accepte în mod fatalist situația

creată, Conferința mișcării populare 
norvegiene împotriva armelor nu
cleare, desfășurată la Oslo, s-a pro
nunțat pentru oprirea instalării noi
lor rachete și reducerea celor exis
tente, ca etapă spre eliminarea tutu
ror armelor nucleare de pe continent. 

■ La Helsinki s-a desfășurat cea de-a 
X-a reuniune a comitetelor pentru 
pace din întreprinderile finlandeze, 
care, relevînd necesitatea unor mă
suri eficiente în vederea însănătoșirii 
situației internaționale pe calea des
chisă de Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, a cerut opri
rea instalării noilor rachete și elibe
rarea continentului de armele nu
cleare.

Desigur că mișcarea pentru pace 
reflectă situația politică specifică din 
țările nordice — Norvegia și Dane
marca făcînd parte din N.A.T.O., iar 
Finlanda și Suedia fiind neutre. In 
țările membre ale N.A.T.O., unul din 
obiectivele principale ale acțiunilor 
populare constă în a determina par
lamentele și guvernele respective să 
nu se alinieze hotărîrii blocului pri
vind amplasarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune și să promoveze o 
politică independentă, corespunzătoa
re intereselor naționale. Petiții adre
sate forurilor legislativ și executiv din 
Norvegia în care se cere, de aseme
nea, să nu fie admisă în nici o îm
prejurare lansarea de arme nucleare 
de pe teritoriul norvegian au fost 
semnate pînă în prezent de peste 
600 000 de cetățeni, iar într-o decla
rație a liderilor sindicali norvegieni 
se arată că „Norvegia nu trebuie să 
participe la construirea de baze pen
tru rachete cu rază medie de acțiune 
si contribuția ei la înfăptuirea pro
gramului militar trebuie redusă în 
mod corespunzător". La rindul său, 
parlamentul danez, aprobînd o pro
punere a Partidului Social-Democrat, 
a cerut guvernului să sisteze cotele 
de participare la mijloacele de fi
nanțare a programului N.A.T.O. pri
vind instalarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune.

In pofida rigorilor iernii, populația din țările nordice participă activ la acțiu
nile de protest împotriva instalării noilor rachete cu rază medie de acțiune, 
în fotografie : Aspect de la una din demonstrațiile antinucleare desfășurate 

la Stockholm

Ratele ridicate 
ale dobînzilor

piedică în calea dezvoltării 
economiei mondiale

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres) 
Agenția I.P.S. informează că 

„Declarația de la Quito", document 
adoptat la conferința economică la 
nivel inalt a țărilor latino-americane 
și caraibiene, desfășurată în capi
tala Ecuadorului in perioada 9—13 
ianuarie a.c., a fost inminată secre
tarului general al O.N.U., Javier Pe- ’ 
rez de Cuellar.

„Principala prevedere conținută 
în „Declarația de la Quito" — a su
bliniat fostul șef al statului ecua- 
dorian, Galo Plaza, care a prezentat 
documentul in calitate de trimis 
special al președintelui Ecuadorului 
— cere ca rambursarea dobinzilor și 
a datoriei externe de către țările de
bitoare să nu implice un cost social 
negativ pentru America Latină". El a 
avertizat băncile creditoare că „tre
buie să înțeleagă să ajute țările la
tino-americane să-și reactiveze eco
nomia, să promoveze dezvoltarea lor 
și să accepte înapoierea creditelor 
fără un cost social ce ar fi dezas
truos pentru ambele părți".

în Finlanda și Suedia, înseși parla
mentele și guvernele au lțiat poziție 
împotriva amplasării noilor mijloa
ce de distrugere. Relevînd că înce
perea instalării de noi rachete ame
ricane cu rază medie de acțiune „nu 
a contribuit la consolidarea securită
ții cuiva“, premierul suedez Olof 
Palme a propus instituirea unui mo
ratoriu pe o perioadă de un an asu
pra amplasării rachetelor, ceea ce ar 
putea facilita realizarea unui acord 
cu privire la reducerea înarmărilor 
nucleare. în aceeași ordine de preo
cupări, ministrul de externe al Fin
landei, . Paava Vayrynen, precizind 
poziția țării sale față de instalarea 
rachetelor a declarat că „pentru asi
gurarea securității ' ~
are nevoie de noi

sale, Europa nu 
arme".

central : 
nordului

Un obiectiv 
nuclearizarea 
FOpei PercePerea mai acută 
oricind a pericolului pe care-I 
zintă noile rachete a dus la intensi
ficarea acțiunilor pentru transfor
marea nordului Europei intr-o zonă 
lipsită de arme nucleare. Astfel, cu 
prilejul recentei întâlniri a reprezen-

de- 
Eu- 
decît
pre-

fanților 
zațiilor 
marca, 
creat un organism care are ca prin
cipală misiune pregătirea unei con
ferințe programate pentru acest an 
în vederea elaborării unei platforme 
comune a țărilor respective în pro
blema denuclearizării Scandinavici. 
Caracterizând aceste evoluții, pre
ședintele Finlandei, Mauno Koivisto, 
arăta recent că „a sporit considerabil 
interesul țărilor nordice față de crea
rea unei zone denuclearizate în nor
dul Europei. Deși în problema res
pectivă nu s-a ajuns încă la un con
sens, în ansamblu discutarea ei evo
luează în mod favorabil".

Prin amploarea, profunzimea și va
rietatea sa, prin obiectivele concrete 
pe care și le-a propus, mișcarea 
antirăzboinică din țările nordice adu
ce o contribuție de seamă la lupta 
popoarelor europene împotriva peri
colului nuclear, pentru inițierea de 
acțiuni practice in vederea opririi 
instalării noilor rachete și reducerea 
celor existente, pentru asigurarea 
unei păci trainice pe continent și în 
întreaga lume.

partidelor politice și organi- 
sociale din Norvegia, Dane- 
Suedia și Finlanda a fost

Al. CAMPEANU

TOKIO 2 (Agerpres) — Luînd cu
vîntul în Camera inferioară a parla
mentului, ministrul afacerilor exter
ne al Japoniei, Shintaro Abe, a de
clarat că la reuniunea la nivel înalt 
a principalelor șapte țări capitaliste, 
programată pentru luna iunie la 
Londra, guvernul nipon va cere Sta
telor Unite să-și revizuiască politica 
de sprijinire a unui nivel înalt al 
dobînzilor bancare. Această cerere 
este formulată în prezent, practic, 
de toate statele lumii, a spus el.

★

WASHINGTON 2 (Agerpres) — 
Deficitele record ale bugetului Gu
vernului federal al Statelor Unite 
sînt ca „o armă încărcată", amenin- 
țind economia S.U.A., a declarat 
Paul Volcker, președintele Oficiu
lui Federal de Rezerve (banca fe
derală) al S.U.A. Pe de altă parte, 
perspectiva unor împrumuturi tot 
mai mari ale guvernului pe piața 
capitalurilor este 
țător", a explicat 
deficitele anuale 
liarde de dolari 
rarea dobinzilor. 
sint reduse — a 
o zi în care guvernul și amatorii de 
credit particulari vor concura atît de • 
dur pentru atît de puțini bani, îneît 
dobînzile vor crește inevitabil.

„un fapt amenin- 
Volcker, arătind că 
depășind 200 mi- 
vor provoca majo- 
Dacă deficitele nu 
spus el — va veni
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