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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
mm.AE CEAUȘESCU 

la ședinfa Consiliului Sanitar Superior

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Seid Maglailia, 

președintele Consiliului Executiv al Adunării R. S. Bosnia și Hsrțegovina

Stimați tovarăși,
Consiliul Sanitar Superior a 

analizat în ședința de. astăzi si
tuația generală a sănătății popu
lației și, în' mod deosebit, starea 
demografică, precum și măsurile 
ce trebuie luate în vederea înfăp
tuirii neabătute a politicii parti
dului de creștere corespunzătoare 
a sporului natural al populației, 
de asigurare a vigorii și sănătății 
națiunii noastre socialiste.

La ședință au luat parte cadre 
de partid și de stat, conducători 
ai. organizațiilor de masă și aiți 
activiști care au răspunderi în do
meniul sănătății și al asigurării 

/ structurii armonioase a populației 
patriei noastre.

Această ședință a fost organiza
tă deoarece la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al 
partidului s-au constatat o scădere 
foarte serioasă a natalității, o 
creștere inadmisibilă a întrerupe
rilor de sarcină și, ca urmare, o 
înrăutățire, o diminuare a sporu
lui natural al populației, a națiu
nii noastre socialiste. Or, este e- 
vident că întreaga noastră acti
vitate trebuie să aibă permanent 
în vedere asigurarea unei sănătăți 
cit mai bune a populației, sporirea 
natalității, realizarea unei struc
turi cît mai armonioase de vî.rstă 
a populației. De aceasta depind 
viitorul poporului, însăși făurirea 
cu succes a socialismului și comu
nismului în patria noastră.

Dezvoltarea economico-socială, 
ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a în
tregului popor au determinat 
îmbunătățirea generală a gradului 
de sănătate, a asistenței sanitare. 
Dacă ne-am referi la numărul me
dicilor, al personalului sanitar me
diu, al spitalelor și dispensarelor, 
am putea afirma, cu îndreptățită 
satisfacție, că România se situează 
astăzi printre țările cu un sistem 
sanitar avansat. Medicina româ
nească a înregistrat progrese im
portante — și ocupă, în multe do
menii, un loc de frunte. Practic, 
putem spune că nu există vreun 
sector în care medicina românească 
să nu poată acționa și rezolva pro
blemele, cu competență și spirit de 
răspundere. Tocmai ca urmare a 
condițiilor de muncă, de viață, pre
cum și a asistenței sanitare, a îm
bunătățirii generale a stării de să
nătate a poporului nostru durata 
medie de viață a crescut, în anii 
socialismului, cu aproape 20 de ani.

Avem un sistem modern de ocro
tire a mamei și copilului. Am dez
voltat puternic creșele și alte insti
tuții de asigurare a creșterii sănă
toase a copiilor. Asistența socială și 
alocațiile pentru copii asigură un 
puternic ajutor pentru familiile 
care au și cresc copii. Putem afir
ma deci că societatea noastră so
cialistă — ca urmare a înfăptuirii 
politicii generale a partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate — asigură condi
ții bune,, și tot mai bune, pentru 
dezvoltarea armonioasă a poporu
lui, a națiunii noastre socialiste.

Programul partidului de dezvol
tare economico-socială, remarcabi
lele realizări din toate domeniile 
dau o minunată perspectivă dez
voltării continue a forțelor de pro
ducție, creșterii gradului de civili
zație și. ridicării nivelului de viață 
al întregii noastre națiuni.

în acest cadru, una din preocu
pările fundamentale ale partidului 
și statului democrației muncitorești 
revoluționare o constituie dezvolta
rea numerțcă, păstrarea vigorii și 
tinereții poporului nostru. Trebuie 
să nu uităm nici un moment că 
avem deosebita răspundere, în fața 
poporului, a prezentului și viitoru
lui națiunii noastre socialiste, de a 
acorda cea mai mare atenție rea
lizării acestui obiectiv fundamental, 
de a lua toate măsurile care se im
pun pentru realizarea neabătută a 
politicii partidului și în acest do
meniu de activitate. Aceasta impu
ne, în primul rînd, o acțiune hotă- 
rită în direcția întăririi și apărării 
familiei — ca celulă de bază a na
țiunii — și pentru creșterea nata
lității, a vigorii și tinereții poporu
lui nostru.

Cea mai înaltă îndatorire patrio
tică, cetățenească a fiecărei fami
lii este de a avea și a crește copii. 
Nu se poate concepe o familie fără 

■ copii. Constituie cea mai înaltă 
cinste și cea mai înaltă misiune so
cială pentru femei aceea de a naș- 

’j ■ te, de a da viață, de a crește copii. 
Nu poate fi nimic mai de preț pen
tru o femeie decît să fie mamă, 
decît să asigure realizarea în viață 
a înseși legilor naturii, de a pro
crea, de a asigura dezvoltarea con
tinuă a poporului, a națiunii noas
tre. Nu pot exista o mîndrie și o 
fericire mai mare pentru o fami
lie, pentru o mamă, decit aceea de 
a avea și a crește copii.

încă o dată, doresc să subliniez 
că fiecare familie are datoria de a 
se gîndi permanent Ia prezentul și 
viitorul poporului nostru ; viitorul 
său, existența sa sînt legate de vi
goarea, de tinerețea, sa, deci de na
talitate, de creșterea continuă a 
populației, pentru a realiza aqeastă 
îndatorire fundamentală față de 
înseși destinele națiunii noastre.

Analizînd ’cum se înfăptuiește 
politica demografică și cum se asi
gură sporul natural al populației, 
Comitetul Politic Executiv a con
statat că, în ultimul an, s-a creat 
o situație cu totul nesatisfăcătoa
re. Asistăm la un fenomen foarte 
grav, de scădere a natalității și de 
creștere, intr-o măsură îngrijoră
toare, a numărului avorturilor. în 
1983 Ia un copil născut viu s-au 
efectuat circa 1.5 întreruperi de 
sarcină. Sînt unele județe sau lo
calități unde s-a diminuat numă
rul populației ca urmare a natali
tății reduse. Trebuie să spunem 
deschis că nu poate exista nici o 
justificare pentru o asemenea sta
re de lucruri. Datele, realitatea de
monstrează cu puterea faptelor ca
pacitatea de procteație, vitalitatea 
poporului, a femeilor, a familiilor 
noastre. Faptul că, în anul 1983, 
s-au înregistrat un număr de 742 
mii de femei gravide demonstrează 
suficient această afirmație și in
firmă unele încercări de a justifica 
reducerea natalității ca urmare a 
unor stări de lucruri privind si
tuația sănătății, sau de altă na
tură, a familiei. Din păcate, din 
aceste peste 700 009, s-au întrerupt 
sarcinile la peste 420 000 de femei 
— ceea ce reprezintă circa 60 la 
sută. S-ar putea spune că tocmai 
aceasta demonstrează că avem o 
situație care nu ar trebui să ne în
grijoreze din punct de vedere al 
sănătății generale a familiilor și, 
îndeosebi, a femeilor. Tot datele 
arată că numai circa 9 la sută din 
aceste întreruperi de sarcină, din 
avorturi, sînt determinate de cauze 
medicale — adică numai 37 000, din 
420 090 — ceea ce demonstrează că 
nu cauzele medicale sînt cele care 
au determinat acest număr inad
misibil de întreruperi de sarcină.

Sînt de acord că și cele 37 000 de 
cazuri reprezintă un procent mare, 
că mai există, probabil, un anumit 
procent de femei, de familii care 

nu pot avea copii. Trebuie, în- 
tr-adevăr, ca statul și partidul nos
tru să acorde atenție acestei situa
ții, iar organele sanitare, Ministe
rul. Sănătății, medicii să-și propu
nă și să vină cu măsuit corespun
zătoare pentru a diminua și aceas
tă stare de lucruri. Dar — repet — 
această situație nu justifică cu ni
mic scăderea natalității și creșterea 
foarte mare, și cu totul' inadmisi
bilă, a întreruperii de sarcină.

Trebuie să analizăm foarte se
rios de ce s-a putut ajunge la o 
asemenea stare de lucruri ; să nu 
încercăm să găsim justificări pen
tru a nu vedea realitatea. Numai 
anălizînd temeinic și văzînd cau
zele reale vom putea lua măsurile 
corespunzătoare, juste, pentru a 
pune capăt acestor stări de lucruri 
și pentru a îmbunătăți, încă în 
acest ari, în mod radical, situația 
natalității și a sporului natural al 
populației. (Vii aplauze).

Este, de asemenea, adevărat că 
sînt și unele familii — n-aș putea 
spune că numărul lor este prea 
mare — care, din comoditate, din 
dorința de a nu-și crea probleme, 
nu vor să aibă copii. Este, fără în
doială, necesar să punem întreba
rea : ce fel de familie este aceea 
care însăși ea există ca rezultat 
al faptului că părinții lor — ai so
ției și ai soțului — i-au născut ? 
Ei nu au venit de altundeva ; sînt 
rezultatul tocmai al faptului că pă
rinții lor au înțeles să-și facă da
toria — și patriotică, dar și în con
formitate cu legile naturii — de a 
asigura viața și dezvoltarea vieții. 
Trebuie, într-adevăr, să ne preocu
păm ca asemenea familii să fie cît 
mai puține, să dezvoltăm la toate 
familiile — la familiile tinere în 
primul rînd — dorința de a avea 
și a crește copii, dorința femeilor 
de a fi mame.

Dar aceasta reprezintă numai o 
parte, pentru că problema esențială 
constă — așa cum am menționat și 
cum demonstrează datele — în 
practicile inadmisibile, în întreru
perea de sarcină, abuzivă și cu to
tul de nepermis.

în această privință, o răspundere 
foarte mare revine medicilor, Mi
nisterului Sănătății, organelor sa
nitare județene, spitalelor, policli
nicilor și dispensarelor. Avem un 
aparat medical puternic, dispunem 
de un număr de spitale și dispen

sare care — așa cum am mențio
nat — situează România printre 
primele țări. Normal ar trebui ca 
și din punct de vedere demografic, 
al natalității, al stării de sănătate, 
să fim printre primele țări..

Din păcate, cu o ușurință inad
misibilă se recomandă — și chiar 
se insistă de unele instituții sani
tare, de unii medici — să se între
rupă sarcina. Așa cum s-a subliniat 
pe drept cuvînt și aici, sînt unii 
medici care și-au creat o bază de 
cîștig din practicarea avorturilor. 
Or, este inadmisibil ca pe seama 
viitorului poporului,. al națiunii 
noastre, unii medici să-și creeze 
cîștiguri ! Este inadmisibil ca spi
talele și celelalte instituții sanitare 
să trateze aceste probleme cu în
găduință si — așa cum s-a întîm- 
plat, de fapt —• să le considere o 
stare de lucruri normală.

Sîntem aici la o ședință a cadre
lor de răspundere, de conducere 
din domeniul medical. Doresc să 
atrag foarte serios atenția că nu 
Comitetul Politic Executiv al 
partidului trebuia să vină și să ri
dice această problemă, ci Consiliul 
Sanitar Superior, cadrele medica
le, pentru că ele, în diviziunea 
muncii și răspunderii în societatea 
noastră, poartă direct această răs
pundere. Desigur, partidul, condu
cerea sa, răspunde și trebuie să se 
ocupe de toate sectoarele; dar 
avem pretenția ca organele noas
tre din diferite domenii să-și în
deplinească îndatoririle și să ac
ționeze cu competentă, cu toată 
răspunderea, pentru a-și face da
toria față de popor, față de partid, 
față de cauza socialismului 1 (A- 
plauze puternice, prelungite).

Eu aș fi preferat să particip la 
o ședință unde să felicit Consiliul 
Sanitar Superior și cadrele medi
cale pentru că au ridicat această 
problemă și au acționat pentru so
luționarea ei. Sper însă că aceasta 
să fie singura ședință unde sâ 
discutăm despre o asemenea stare 
de lucruri negativă ; trebuie ca în 
cel mai scurt timp să remediem si 
să punem ordine, să asigurăm în
deplinirea și în acest domeniu a 
politicii generale a partidului și 
statului nostru ! (Aplauze pu
ternice).

Medicii au misiunea de onoare 
și de mare răspundere de a asi
gura apărarea sănătății, vigorii și
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe tovarășul Seid Maglailia, președintele Consiliului Executiv al Adunării Republicii Socialiste Bosnia și Herțegovina.La primire a luat parte tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România.Au participat, de asemenea, Milos Melovski, ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la București, precum și Dragu- tin Kosovat, director general al firmei „Energoinvest".Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut prietenesc și calde urări din partea tovarășilor Mika Șpiliak, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
LA 8 MARTIE-DE „ZIUA FEMEII"

OMAGRJL ÎNTREGH ȚARI 
-FEMEILOR TĂRII

pentru contribuția la înfăptuirea politicii 
partidului, la edificarea socialistă a patriei

„O remarcabilă forță dinamică a dezvoltării societății 
noastre o constituie masele de milioane de femei —mai 
bine de jumătate din populația țării — care participă 
cu elan și abnegație, cu competență și spirit gospodăresc 
la întreaga creație materială și spirituală a țării, la 
creșterea și educarea tinerei generații, la asigurarea 
viitorului națiunii noastre",

NICOLAE CEAUȘESCU

Factor activ în dezvoltarea 
economico-socială a tării8 Martie este ziua in care femeile sînt sărbătorite pretutindeni. în țară — în întreprinderi, in unitățile agricole, în instituții, în toate domeniile de activitate economico-socială, in toațe familiile și în toate căminele. Este ziua in care întregul nostru popor aduce un cald omagiu soțiilor și mamelor, tuturor femeilor țării, tovarășelor de muncă a căror contribuție la edificarea noii societăți este tot mai importantă, demonstrind capacitatea și devotamentul cu care se consacră indeplinirii politicii partidului de înflorire și progres multilateral al României socialiste. Rolul atit de important și in continuă creștere al femeilor în întreaga viață economică șl socială a patriei este relevat, in orice împrejurare, de însuși secretarul general al partidului. „Nu există sec

tor — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — unde femeile să nu 
acționeze, alături de bărbați, nu nu
mai in deplină egalitate, dar cu ace
leași forțe și, de ce să n-o spunem, 
cîteodată cu rezultate mai bune, în 
activitatea lor, demonstrind, prin 
fapte, ce este în stare să realizeze 
femeia liberă, egală, intr-o țară in 
care întregul popor este stăpin pe 
destinele sale". Reamintim cu deosebită satisfacție astăzi, de Ziua internațională a femeii, aceste minunate cuvinte, rostite de însuși președintele țării, cel mai înalt reprezentant al României, investit in această funcție de popor cu 10 ani in urmă. Ele exprimă înalta prețuire de care se bucură strădania noastră, a milioanelor de femei — românce, maghiare, germane și de alte naționaytăți — de a fi nu numai beneficiare, ci și părtașe la tot ce se decide și se înfăptuiește, spre binele și prosperitatea scumpei noastre patrii.Profund implicate in amplul pro
r
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Coboară primăvară in țară și în viață, 
se-aude cum se naște lumina-n Univers, 
slăvind acest 8 Martie, cind pe Pămînt 

Femeia 
devine mugur, cintec și gînd, devine vers.

Privirea ei, de mamă, de soră sau soție, 
imaginează zboruri, înalt aprinde-un vis 
și pune puritate în ramul ce-o să poarte 
prin ochiul nostru tînăr o floare de cais.

Celei ce reprezintă știința și iubirea 
puse în slujba vieții acestui sfînt pămînt, 
Elenei Ceaușescu, azi, îi urăm cu toții 
un „La mulți ani !" din suflet, și o slăvim 

prin cînt,

Un cînt cu care sîntem datori azi fiecare, 
înaltelor virtuți ce strălucesc prin Ea.

derative Iugoslavia, și Dragoslav Markovici, președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășilor Mika Șpiliak și Dragoslav Markovici un salut călduros și cele mai bune urări.în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească, au fost relevate bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre România și Iugoslavia, care se dezvoltă și se amplifică permanent, în spiritul înțelegerilor și convorbirilor româno-iugoslave la nivel înalt, in același timp, a fost exprimată dorința comună de a se acționa pentru impulsionarea colaborării, pe multiple planuri, dintre România și Iugoslavia, pentru intensificarea schim

ces de dezvoltare multilaterală a țării, sintem pe deplin conștiente că, în orice împrejurare, îndemnurile in- suflețitoare ale conducătorului partidului și statului sint adresate, deopotrivă, și nouă, femeilor, care reprezentăm jumătate din populația țării. Cind vorbește clasei muncitoare, știrn că și nouă ne vorbește, pentru că reprezentăm peste o treime din personalul direct productiv din industrie, in unele ramuri, cum sint industria ușoară, electronica și electrotehnica,
Ana MUREȘAN 

președinta Consiliului Național 
al Femeilor

mecanica fină, procentul fiind mult mai mare. La orice adunare a țărănimii — și au fost multe in ultima vreme — conducătorul partidului și statului nostru, indemnind la muncă mai spornică, la recolte bogate, ne-a avut în vedere și pe noi, participarea și aportul femeilor fiind deosebit de importante in toate sectoarele agriculturii.în acest an, întregul nostru popor sărbătorește 40 de ani de la revoluția de eliberare națională și socială de la 23 August 1914. Este un bun prilej pentru a sublinia locul de cinste pe care-1 ocupă femeia in societatea noastră, rolul de mare în-, semnătate ce-i revine ca cetățean al patriei socialiste — realități cu care ne mindrim. pe bună dreptate, mai ales intr-o lume in care aspirațiile la egalitate ale femeilor din multe țări rămîn un simplu deziderat.
Acest adevărat salt in istoric a fost 

posibil datorită stăruinței tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, preocupării 
sale neobosite pentru a asigura fe
meilor condițiile de participare de

OMAGIU
Recunoștinței noastre să-i dăm un chip 

de floare 
pe care să i-o ducă-n fereastră-n dar 

o stea.

Să-i fie primăvară în viață și in casă ! 
Solia-nțelepciunii și-a științei românești, 
să fie-ntotdeauna așa cum este astăzi, 
să-i lumineze pragul victorii omenești !

Celei ce-i e alături, tovarășă de luptă, 
și pentru-al țării bine, tovarășă de gînd 
Celui ce-i este țării Erou cutezător, 
îi dăruim din inimi o floare luminînd.

Omagiul țării, astăzi, fierbinte adueîndu I 
în fiecare slovă trăiește demn poporul : 
Slavă, deci, de 8 Martie, femeilor din țara 
unde lumina-și are de nesecat izvorul I

Dan ROTARU

burilor economice, tehnico-științifice și culturale, a întilnirilor și contactelor bilaterale la diferite niveluri. In acest cadru s-a apreciat că există largi posibilități pentru întărirea In continuare a colaborării dintre România și Bosnia și Herțegovina, in interesul dezvoltării generale a conlucrării româno-iugoslave, al cauzei păcii, progresului și înțelegerii in Europa și în întreaga lume.în timpul întrevederii au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale actualității internaționale, subliniindu-se necesitatea de a se acționa cu hotărîre pentru oprirea cursului primejdios al evenimentelor spre confruntare și război, pentru trecerea la măsuri de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, pace și colaborare internațională.
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plină la întregul proces de elabora
re și înfăptuire a politicii partidului, 
de la decizie la aplicarea ei. Nu gă
sesc cuvinte suficient de expresive 
spre a reda sentimentele de adincă 
recunoștință pe care noi, femeile, le 
nutrim față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru noua condi
ție a femeii din România de 
azi. După Congresul al IX-lea, datorită preocupării constante a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost create condiții mate- riale, sociale și morale stimulative, un cadru din cele mai prielnice promovării femeii in toate sectoarele de activitate economico-socială, afirmării personalității ei. Activitatea femeilor în funcții de conducere este, astăzi, urmarea firească a acumulării cunoștințelor politice și de specialitate, experienței în muncă, egalității sociale, afirmării unor calități deosebite — organizatorice, educative și gospodărești.

Un strălucit exemplu oferă in aceas
tă privință contribuția pe care tova
rășa Elena Ceaușescu o aduce în ac
tivitatea de conducere a partidului 
și statului in calitatea de membru al 
Comitetului Politic Executiv al
C.C.  al P.C.R. și de prim vice- 
prim-ministru al guvernului. A- 
legerea sa în aceste înalte 
funcții constituie o recunoaș
tere a deosebitelor sale calități de 
om politic, de militant neobosit pen
tru progresul și prosperitatea ratrici 
socialiste, a exemplului viu de îmbi
nare armonioasă între bogata activi
tate denusă pe taring politic și social, 
cu rolul de soție șl mamă. Sint tot atîtea motive pentru care astăzi, de 8 Martie, cu admirație și afecțiune, cu aleasă stimă, se îndreaptă către tovarășa Elena Ceaușescu gîndurile și sentimentele tuturor femeilor din țara noastră.
(Continuare în pag. a Il-a)

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
î 
I 
I 
I 
I 
I



OMAGIUL CONȘTIINȚELOR, OMAGIUL ARTEI ACTIVITATEA TOVARĂȘEI^ ELENA CEAUȘEȘCU- 

STRĂLUCIT EXEMPLU PENTRU TOATE FEMEILE ȚĂRII

O creație prodigioasă în slujba progresului 
științei, spre binele patriei, spre creșterea

„PORTRETUL TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU"
- pictură de Cornelia lonescu

„OMAGIU"
— pictură de Elisabeta Dorobăț

NALTĂ CINSTIRE MARII EI MENIRI
Mă-ncumet azi a spune ce-ar trebui să zic 
de tine, fată, maică și femeie, 
a vieții și a nașterii scînteie, 
căci fără tine-n lume n-ar odrăsli nimic.

Ce-ar fi, mă-ntreb, și ce-ar putea să fie 
de-ai înceta o clipă să fii mamă ? — 
fără de tine viața se destramă 
și lumea fără tine-ar fi pustie.

Căci voi ne umpleți viața și gindurile, casa 
și voi sinteți a lumii și-a țării auroră, 
iar printre noi se află-o mîndră soră 
care de-ntregul neam a fost aleasa.

Cinstire vouă, și cinstire-anume 
celei, ce-asemeni cu o dalbă rază, 
în nobila-i făptură întrupează 
menirea ’naltă ce-o aveți in lume I

Virgil TEODORESCU

*
ț 
A

Omagiind în această zi aniversară rolul și 
activitatea de mare însemnătate a femeilor 
în viața societății noastre socialiste, se cu
vine evidențiată la loc de cinste contribuția 
lor remarcabilă în dezvoltarea cunoașterii 
umane și aplicarea în practică a cuceririlor 
acesteia, în cercetarea . și creația științifică, 
pentru progresul multilateral al patriei, pen
tru îmbogățirea tezaurului gîndirii univer
sale.

De o excepțională importanță în acest sens 
este aportul tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, savant de reputație 
mondială, unanim cunoscut și prețuit pentru 

ei în lume
meritele sale în toate domeniile dezvoltării 
științei, culturii, învățământului, ale progre
sului economic și social, pentru neobosita 
activitate consacrată salvgardării păcii.

Ca semn al interesului deosebit și al pre
țuirii de care se bucură această activitate, 
tovarășei Elena Ceaușescu i-au fost conferite 
prestigioase titluri și distincții de către înalte 
foruri de stat și științifice, lucrările sale au 
fost publicate în diferite țări ale lumii — 
ceea ce se răsfrînge nemijlocit asupra apre
cierii de care se bucură România în con
certul națiunilor.

(Urmare din pag. I)Prezența femeii în conducerea partidului și a statului — Comitetul Central, Comitetul Politic Executiv, în funcții ministeriale, în alte importante posturi de răspundere din economie, știință, cultură, învăță- mint, sănătate — a devenit un fapt obișnuit. In forul legislativ cel mai înalt al țării — Marea Adunare Națională — un procent de 33 la sută dintre deputați sînt femei. 38 la sută din deputății aleși in consiliile populare sînt, de asemenea, muncitoare, țărănci, intelectuale, gospodine ; numeroase localități au în fruntea lor primărițe.Această nouă condiție socială a femeii implică însă și imense responsabilități — pe toate planurile, și în primul rînd pe cel economic. Știm bine că bunăstarea țării, ca și aceea a propriei noastre familii, depinde de înfăptuirea obiectivelor puse în fața tuturor oamenilor muncii de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, înscrise în programele prioritare elaborate și aprobate de diferite foruri democratice, inclusiv cu participarea noastră. în ampla emulație creatoare care a cuprins întreaga țară pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1984 la toți indicatorii, contribuția noastră, a femeilor, trebuie să fie tot mai marcantă. Ni se Cere — și este pe deplin posibil — să muncim cu eficientă sporită, să dăm o nouă valoare secundei, gramului, kilowatului, nelăsindu-le să se irosească, ci, dimpotrivă, obținind economii cît mai mari. Dispunem de priceperea și mijloacele tehnice necesare măririi productivității muncii, reducerii cheltuielilor materiale. înclinația firească spre lucrul migălos și de mare finețe poate să-și găsească un cîmp de afirmare foarte larg — acela al calității produselor ce poartă marca firmelor românești in numeroase țări ale lumii.Zecile de mii de femei din institutele de cercetare și proiectare, unde ele reprezintă o importantă pondere, sînt mîndre că, în fruntea forului care coordonează activitatea științifică românească se află tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Datorită îndrumării sale competente a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, orientării cercetării spre cele mai importan

te cerințe, prin propriile lucrări științifice de o largă recunoaștere internațională, traduse și publicate în numeroase țări ale lumii, tovarășa Elena Ceaușescu are o contribuție hotăritoare în creșterea continuă a rolului științei, ca principală forță de producție, în dezvoltarea economică a patriei, în afirmarea și prestigiul fără precedent al științei românești peste hotare. Prodigioasa sa activitate, pe acest tărim, de însemnătate vitală pentru dezvoltarea economiei pe coordonate moderne, se bucură de aprecierea unanimă a femeilor din țara noastră, de cel mai profund respect.Ziua de 8 Martie este una din primele zile ale primăverii. Iar primăvara în agricultură înseamnă „vîrf" de campanie. La sate, ceasurile, zilele par acum prea scurte pentru cîte sînt de făcut, inclusiv de către femei. Recoltele anului, pe care le dorim recolte record, îndeplinirea programelor de autoconducere și autoapro- vizionare teritorială depind în cea mai mare măsură de lucrările făcute în acest anotimp al hărniciei. în cultura mare, în grădinile de legume și în livezi, în fermele zootehnice, ca și în propriile gospodării, femeile trebuie să facă dovada — și în acest an — a destoiniciei și capacității lor de muncă. Știm foarte bine că belșugul din cămară nu vine de la sine și că pentru a culege roadele este nevoie de lucrări făcute la timp, înflăcăratele chemări ale secretarului general al partidului din mai toate cuvîntările rostite în această iarnă adresate locuitorilor satelor au avut un puternic ecou și în conștiința femeilor. Mai mult decît în anii trecuți, vom demonstra prin fapte că am înțeles imperativul agriculturii intensive, al folosirii fiecărei palme de pămint, al dezvoltării creșterii animalelor.Sînt domenii de mare însemnătate, în care numărul femeilor este preponderent : sănătate, învățămînt, cultură, circulația mărfurilor, servicii publice. Este o recunoaștere a competenței lor, a vocației deosebite pentru aceste profesii, dar, totodată, și o mare răspundere pentru bunul mers al treburilor în aceste domenii. Ca dascăli de la care copilul învață primele litere și care-i călăuzesc pașii pină în pragul maturității, ca slujitori ai artelor, ca lucrători in comerț, femeile fac tot ce le stă în pu

economîco-socială a țăriitință pentru a-și îndeplini cu cinste misiunea încredințată de societate. Un rol aparte revine femeilor ce lucrează în sistemul de asistență medicală a mamei și copilului. Ce poate fi mai frumos, mai nobil decît să le ajuți pe semenele tale să dea naștere unor copii sănătoși, iar apoi să-i crească voinici și frumoși, spre bucuria părinților lor, spre mîndria țării !Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la ședința Consiliului Sanitar Superior, în politica demografică a României, familiei ii revine rolul principal, de ea depind vigoarea și tinerețea națiunii noastre. Bucuria de a fi mamă, de a da viață unor fii și fiice care să ducă mai departe opera începută de generațiile acestor decenii de adinei transformări înnoitoare a fost, dintotdeauna, cea mai mare dintre bucuriile ce-i sînt date unei femei în decursul vieții. Nobila misiune de mamă, care a inspirat atîtea opere nemuritoare de artă, atîtea versuri și cintece, continuă să fie una dintre cele mai mari îndatoriri ale femeii. De aceea, societatea noastră socialistă face totul pentru ocrotirea mamei și copilului, pentru a sprijini familiile cu mulți copii. în această zi, cînd toate mamele vor primi flori și daruri din partea copiilor, să ne amintim că ele sint „sufletul" familiei, de ele depinde, în primul rînd, modelarea caracterului fragedelor vlăstare, astfel incit fiecare copil să devină un tînăr cu o profundă educație revoluționară, om de nădejde pentru ai săi, pentru societate.Cu gindul la viitor — al nostru, al ' omenirii — să nu uităm că 8 Martie este ziua solidarității internaționale a femeilor de pe întreg pămîntul, în aspirația lor comună spre o lume a păcii și înțelegerii între popoare, o lume fără arme $i fără războaie, în care resursele planetei să fie folosite pentru a salva de subnutriție milioane de copii ce se sting lipsiți de cele mai modeste mijloace de trai.Ziua de 8 Martie este un bun prilej pentru a ne exprima totala adeziune la politica externă a țării noastre, față de inițiativele de pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu să sprijinim, din toate puterile noastre, apelurile sale repetate la înțelegere între popoare. Astăzi este mai evident ca oricînd că a lupta pentru pace, împotriva cumplitei pri

V

mejdii a războiului nuclear înseamnă, de fapt, a lupta pentru ca viața să triumfe pe pămînt, pentru dreptul la existență al omenirii. în acest sens, scopurile și activitatea, cu larg răsunet internațional, ale Comitetului național român „Oamenii de știință și pacea", în fruntea căruia se află tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, se bucură de sprijinul și adeziunea noastră, a tuturor. Femeile din România aprobă și susțin repetatele propuneri ale României de a se pune capăt cursei înarmărilor, de a se înlătura pericolul unui conflict nuclear, cu toate consecințele ce ar decurge din el, de a se promova metoda tratativelor în soluționarea oricăror divergențe internaționale, de a se acționa pentru ca toate statele și popoarele să-și spună cuvîntul asupra marilor probleme care confruntă omenirea, cu convingerea că nici un efort nu poate fi prea mare cită Vreme este în joc apărarea păcii, însăși viața oamenilor, existență planetei. O expresie grăitoare a dorinței de colaborare și pace a femeilor din țara r.oastră o constituie multiplele legături de prietenie ale Consiliului Național al Femeilor cu organizațiile și mișcările de femei din lumea întreagă.Ziua de 8 Martie este un fericit prilej de exprimare a prețuirii și stimei de care se bucură femeile din partea tuturor celor care le înconjoară — la locul de muncă, în familie, în societate. în imensul buchet omagial în care poporul nostru a adunat cele mai frumoase tradiții de cinstire a femeii ca soție, soră, mamă sau bunică există cite o floare pentru fiecare femeie din România. în această zi, ne reînnoim angajamentul de a milita neobosit pentru înfăptuirea politicii partidului nostru, că vom urma neabătut orientările și indicațiile secretarului său general de a acționa cil hotărîre, împreună cu întregul popor, pentru înfăptuirea întocmai a obiectivelor de importanță majoră stabilite pentru acest an, pentru întregul cincinal, astfel îneît să întîmpinăm cu noi și tot mai mari succese cele două mari evenimente politice ale anului — a,40-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială și Congresul al XIII-lea al partidului.

„Angajare plenară 
în rezolvarea 

unor probleme științifice 
de cardinală însemnătate"

Am fost impresionată de faptul 
că, îndeplinindu-și înaltele misiuni 
de stat ce i-au fost încredințate, 
academicianul doctor inginer Elena 
Ceaușescu își rezervă, în continua
re, timpul necesar activității de 
cercetare, în laborator. întreaga 
activitate a doamnei Elena 
Ceaușescu este, în această privin
ță, pilduitoare. Colega noastră s-a 
angajat cu hotărîre în cercetarea 
unora dintre cele mai fascinante 
probleme științifice ale Zilelor noas
tre și a demonstrat capacitatea de 
a pune Soluțiile obținute în servi
ciul practicii, al societății, de a 
asigura, de la nivelul înaltelor răs
punderi ce i s-au încredințat, teh
nologiile necesare industriei, pro
ducției din țara sa.

Dr. DOROTHY CROWFOOT 
HODGKIN,
laureată a Premiului Nobel 
pentru chimie (Marea Britanie)

„Aport constructiv 
la cauza progresului 

și păcii"
Sînt deosebit de onorat ea, in 

numele Biroului Uniunii internațio
nale de istorie și filozofie a știin
ței, să aduc cele mai vii mulțumiri 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, reputat om
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-SUPREMA CONȘTIINȚĂ
Cuvînt de mamă, către mamă, 
Cuvînt de soră, către soră ;
Prin glasul tău, țara ne cheamă, 
Cînd timpul bate-aceeași oră.

Ne luminează-aceeași stea, 
Ne încălzește-același soare ; 
Viața patriei și-a ta
Se contopesc, fremătătoare.

Slujești a omului știință
In universul din atom 
Dîndu-i un sens, o conștiință 
Supremă : inălțînd pe om.

Constanța VLAD 
muncitoare la întreprinderea 
„Electromagnetica" - București

de știință, pentru onoarea ce h'e 
face de a patrona lucrările con
gresului nostru internațional de is
torie a științei. Noi împărtășim pe 
deplin extrem de valoroasele idei 
cuprinse în cuvîntarea pe care a 
rostit-o tovarășa academician Elena 
Ceaușescu, care reprezintă, neîn
doielnic, o deviză a fiecărui om de 
știință animat de dorința ca știința 
să devină în tot mai mare măsură 
o pîrghie a progresului, un mijloc 
de cunoaștere și apropiere dintre 
popoare, un instrument al păcii și 
colaborării între toate națiunile 
lumii.

A. T. GREGORIAN (U.R.S.S.), 
președintele Uniunii internaționale 
de istorie și filozofie a științei

„Personalitate 
de excepție"

Îmi amintesc că pe doamna Elena 
Ceaușescu am însoțit-o la Acade
mia greacă, atunci cînd a fost 
oleasă, datorită valorii activității și 
lucrărilor sale, membru corespon
dent al acestui for prestigios. A 
împărtășit atunci, cu prilejul cere
moniei, gînduri extrem de frumoa
se, într-o cuvîntare plină de con
ținut. E o personalitate înzestrată 
cu aleasă inteligență, cu deosebită 
forță de muncă și, în același timp, 
cu mult farmec personal. O îndră
gesc foarte mult și am regăsit-o cu 
mare plăcere, ca pe o veche 
prietenă.

JOANNA TSATSOS,
scriitoare (Grecia)

„Semnificativă ilustrare 
a afirmării femeii 

în lumea contemporană"
O personalitate atît de marcantă 

cum este doamna Elena Ceaușescu, 
profund implicată în viața politică 
și socială a țării sale, în mișcarea 
mondială pentru dezarmare și pace, 
se dovedește, în același timp, a fi 
un remarcabil om de știință. Aceas
ta reprezintă o ilustrare excepțio
nală a afirmării rolului femeii in 
lumea contemporană, un pilduitor 
exemplu din România, ce ar putea 
îndemna la reflecție pretutindeni.

Dr. IRA KAPP,
chimist, președinte al Companiei 
„Felton International" (S.U.A.)

„Un rol politic important, 
o participare activă 
în domeniul științei"

Îndeplinind un rol politic impor
tant in țara sa, academicianul 
doctor inginet Elena Ceaușescu 
este, totodată, deosebit de activ in 
domeniul științei. Subliniind aceas
ta, nu mă refer numai la funcțiile 
domniei sale in diverse organisme 
științifice, ci doresc să evidențiez 
cu precădere activitatea sa științi
fică și a colaboratorilor pe care ii 
conduce.

Prof. MICHEL MANDEL, 
Universitatea Regală din Leiden 
(Olanda)
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Cea mai înaltă îndatorire patriotică, cetățenească a fiecărei 
familii este de a avea și a crește copii. Nu se poate concepe o familie 
fără copii. Constituie cea mai înaltă cinste și cea mai înaltă misiune 
socială pentru femei aceea de a naște, de a da viață, de a crește copii.

Fiecare familie are datoria de a se gîndi permanent la prezentul 
și viitorul poporului nostru; viitorul său, existența sa sînt legate de 
vigoarea, de tinerețea sa, deci de natalitate, de creșterea continuă 
a populației, pentru a realiza această îndatorire fundamentală față 
de înseși destinele națiunii noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea la ședința Consiliului Sanitar Superior) (
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la ședința Consiliului Sanitar Superior
(Urmare din pag. I)
vieții poporului nostru. Am men
ționat de la început că avem multe 
rezultate bune ; dar tocmai în a- 
cest domeniu deosebit de impor
tant s-au produs aceste scăderi, 
minusuri deosebit de grave.

Ne-am propus, în această ședință, 
să analizăm numai problemele de 
demografie, dar nu pot să trec 
peste faptul că, în ultimul timp, 
se mai manifestă unele neajunsuri, 
minusuri, lipsă de exigentă și de 
fermitate față de diferite boli care 
nu se bucură de atenția corespun
zătoare a cadrelor noastre medi
cale. a Ministerului Sănătății. De
sigur, nu avem, la ordinea de zi, 
această problemă ; dar pentru că 
sîntem aici, aș dori să atrag aten
ția că, în general, se cer măsuri 
mai hotărâte din partea Consiliu
lui Sanitar Superior, a conducerii 
Ministerului Sănătății, pentru a-și 
îndeplini răspunderile pe care 
le au.

Nu se mai acordă atenția co
respunzătoare prevenirii și comba
terii bolilor ; se apelează cu prea 
mare ușurință numai la interven
ții, la tratamente, sub diferite for
me. Medicinei preventive trebuie 
să i se acorde și în continuare a- 
tenția principală, pentru că rolul 
medicului este de a preveni îm
bolnăvirea omului, nu numai de 
a-1 trata. Tratamentul este o urma
re a faptului că s-a acționat în 
mod necorespunzător pentru pre
venirea și apărarea sănătății oa
menilor, a populației.

Deci, aș dori să folosesc acest 
prilej pentru a atrage atenția că 
se impun o analiză mai serioasă 
și stabilirea măsurilor necesare 
pentru îmbunătățirea activității 
intr-un șir de domenii privind a- 
părarea sănătății populației și pen
tru a se întări activitatea preven
tivă de apărare a sănătății oame
nilor, a poporului nostru.

în acest cadru doresc să înscriu 
și problema natalității, a reducerii 
avorturilor, a măsurilor de creșțe- 

; re. a natalității,, în fond, numai 
dezvoltarea generală a gradului de 
sănătate, a vigorii va asigura, în- 

i| tr-adevăr, bâzăifiziologică; genetică
— ca să spun așa — corespunză
toare pentru un spor natural și 
pentru o natalitate sporită, dar și 
pentru a avea copii, un tineret 
viguros, sănătos. Medicul tre
buie să ajute la menținerea 
și apărarea sănătății femeii și 
copilului. Numai avînd o fami
lie sănătoasă, o femeie, dar și un 
bărbat sănătos, vom avea și conți 
sănătoși. Numai acordînd atenția 
necesară îngrijirii copiilor încă în 
perioada dinainte de naștere vom 
asigura copia sănătoși și îngrijirea 
lor în continuare pentru a avea 
un tineret sănătos, o populație să
nătoasă.

Deci medicul trebuie să ajute 
la naștere, la viață, și nu să în
trerupă cursul firesc al vieții ! în 
fond, avortul, întreruperea de sar
cină, înseamnă o intervenție îm
potriva înseși naturii, o întreru
pere a cursului vieții.

Desigur, tovarăși, nu vreau să se 
spună de către cineva sau să se 
înțeleagă că nu trebuie să ținem 
seama de anumite cazuri de boală, 
așa cum prevede legea. Dar aces
tea sînt și trebuie să fie cit mai 
reduse. O activitate bună a me
dici nei noastre, a fiecărui medic, a 
spitalelor va fi numai atunci cînd 
aceste cazuri vor fi tot mai reduse
— pentru că aceasta înseamnă că 
ne preocupăm în mod corespunză
tor de sănătatea familiei, de să
nătatea femeii.

în această privință, în facultăți, 
în învățămîntul medical sînt lu
cruri foarte bune și — pe lîngă 
toate celelalte — se învață și pro
blemele legate de răspunderea so
cială a medicului. Dar, pe lîngă a- 
ceasta, avem și legile statului nos
tru, care vin să completeze — ca 
să spun așa — obligațiile sociale, 
ceea ce învață medicul în faculta-
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te. ca obligații morale, de etică 
'"'profesională. Legile statului vin si 

prevă’d' obligații Terme, care sînt în 
„concordanță tocmai cu aceste prin
cipii de practicare a medicinei, 
pentru apărarea sănătății, a vieții, 
vitalității și viitorului națiurui 
noastre.

Cred că, în această privință, le
gile sint foarte clare. Dacă se va 
considera că sînt necesare noi îm
bunătățiri, vom analiza orice pro
punere pentru a face ca legile să 
fie cit mai bine înțelese și cit mai 
exigente — și pentru a fi aplicate 
în mod corespunzător.

Se pune însă pe drept cuvînt în
trebarea : Ce fel de medic, ce fel 
de om este acela care încalcă atît 
principiile de etică profesională — 
și dumneavoastră știți foarte bine 
că ele, cînd au fost elaborate în 
medicină, au ținut tocmai seama 
de problemele apărării sănătății și 
vișții popoarelor, a oamenilor — 
ca're încalcă legile naturii, legile 
statului, legile dezvoltării sociale ? 
Este cu totul evident că acei me
dici — chiar dacă sînt puțini la 
număr — care încalcă toate aces
te legi și norme de etică socială și 
profesională se pun ei înșiși 'în a- 
fara corpului medical. Dealtfel, și 
Legea sănătății, și funcționarea or
ganelor de judecată medicală au 
prevederi foarte clare în această 
privință. Așa cum pe drept cuvînt 
s-a propus îri această ședință, este 
necesar să se dea dovadă de mai 
multă fermitate din partea tuturor 
organelor noastre de stat — înce- 
pînd cu Ministerul Sănătății, cu 
organele de sănătate și cu celelalte 
organe ale statului — în această 
privință.

Trebuie să punem cu hotărîre 
capăt — subliniez încă o dată — 
situației inadmisibile la cafe s-a 
ajuns în domeniul natalității, al 
sporului natural al populației. Este 
necesar să asigurăm, an de an, o 

natalitate de cel puțin 19—21 la1 
mid.'Fiecare fattiilie trebuie să 
aibă, în medie, 3—4 copii. Statea 
fiziologică și de sănătate asigură 
pe deplin realizarea acestor obiec
tive, iar datele pe care le-am men
ționat demonstrează cu putere a- 
cest lucru.

Dealtfel, în toate județele unde 
s-a înregistrat o diminuare a na
talității și a sporului natural, nu
mărul total de familii care puteau 
avea copii — deci femei care pu
teau naște — asigura un spor mult 
mai mare al populației, luind in 
considerație toate cauzele de ordin 
medical sau celelalte prevăzute de 
lege. Deci avem o situație bună — 
și eu doresc să subliniez, încă o 
dată, acest lucru, pentru a fi bine 
înțeles de către toate organele 
noastre sanitare, de organele de 
stat și de partid, că starea gene
rală a poporului nostru asigură 
realizarea unei natalități corespun
zătoare, unui spor corespunzător 
al populației.

Un calcul simplu arată că numai 
o reducere de 30 la sută a avortu
rilor asigură o natalitate mai mare 
de 19—21 la mie.

Este deci necesar să se acționeze 
cu toată hotărîrea și să se. pună 
capăt întreruperii abuzive a sarci
nii, să se respecte neabătut preve
derile legilor țării. Activitatea spita
lelor, a dispensarelor și a medici
lor, a întregului personal sanitar 
trebuie să fie apreciată după sta
rea de sănătate a populației, după 
indicele de natalitate. Acolo unde 
avorturile vor fi mai mari de 50 
la sută în raport de natalitate, să 
se considere activitatea instituțiilor 
respective și a medicilor ca nesa
tisfăcătoare — și să se tragă con
cluziile corespunzătoare, în sensul 
de a se lua măsuri ferme pentru 
lichidarea stărilor negative de 
lucruri și pentru îmbunătățirea ac
tivității.

Este necesar ca politica demogra
fică, natalitatea să ocupe un loc 
mai important în învățămîntul sa
nitar de toate gradele, și îndeosebi 
în învățămîntul superior.

în același timp, Ministerul Sănă
tății și toate organele sanitare vor 
trebui să vegheze la aplicarea fer
mă a legilor, a măsurilor necesare 
pentru îmbunătățirea activității în 
domeniul asistenței sanitare. Tre
buie să se ia toate măsurile ce se 
impun împotriva celor care încalcă 
legile, normele de etică profesio
nală și socială. Totodată, organele 
Ministerului de Interne, procura
turii și justiției vor trebui, la rîn- 
dul lor, să acționeze cu mai multă 
fermitate și hotărîre pentru apli
carea legilor și sancționarea cores
punzătoare a celor vinovați de în
călcarea lor. X

Trebuie să înțelegem că și în a- 
cest domeniu, ca și în altele, se 
impun creșterea răspunderii orga
nelor sanitare, a întregului perso
nal medical și sanitar, întărirea 
răspunderii organelor și organiza
țiilor de partid, a comuniștilor, în 
așa fel încît medicina noastră să 
poată să răspundă în condiții tot 
mai bune cerințelor dezvoltării ge
nerale a societății, asigurării și a- 
părării sănătății poporului, dezvol
tării națiunii noastre socialiste, 
să-și facă datoria față de popor, 
față de patrie, față de cauza socia
lismului. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
Odată cu măsurile ce se impun 

să fie luate de organele sanitare și 
celelalte organe de stat, este nece
sar să se asigure o îmbunătățire 
generală a activității organelor de 
partid și de stat în ce privește con
ducerea activității acestui sector, 
precum și in domeniul îmbunătă
țirii muncii educative — atît a e- 
ducației sanitare, care, desigur, re

vine în primul rînd organelor sapi*, 
tare — cit și în domeniul educa
ției generale a. poporului, a tuturor 
oameni lof rnuncii.

Organele de partid trebuie să în
țeleagă că îndeplinirea rolului de 
forță politică conducătoare impune 
o mai mare răspundere și în ce pri
vește realizarea politicii demogra
fice — ca una din problemele fun
damentale ale activității partidului 
și statului nostru.

Uniunea Tineretului Comunist 
trebuie să acorde o atenție perma
nentă — și mai bună decit pînă 

.acum — pregătirii tineretului pen
tru a întemeia familii trainice, 
pentru a naște și crește copii.

îndatoriri importante în întărirea 
familiei și in creșterea natalității 
au sindicatele, care trebuie să des
fășoare, de asemenea, o importantă 
activitate educativă în rîndul în
tregii populații.

în mod deosebit, Consiliul Na
țional al Femeilor, consiliile și co
misiile de femei trebuie să desfă
șoare o intensă activitate educati
vă de dezvoltare la femei a sen
timentului de mamă, a dragostei 
față de copii.

Ministerul învățămîntului și 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste trebuie, de asemenea, să se 
angajeze mai ferm în activitatea 
educativă, atît prin școală, cit și 
prin activitatea cultural-artlstică 
desfășurată în acest sens.

Uniunile de creație și membrii 
acestora să scrie și să compună 
cîntece, să realizeze și alte lucrări 
de artă consacrate familiei, ma
mei, copilului, dragostei de a avea 
copii, de a-i crește, de a asigura 
vigoarea și tinerețea întregii na
țiuni.

De asemenea, presa, radiotelevi- 
ziunea trebuie să publice și să 
transmită permanent emisiuni
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„ speciale, dedicate familiei, mamei, 
copilului, cu caracter educativ.

în î.ntreaga activitate politico-e- 
ducativă, de educație patriotică și 
dezvoltare puternică a spiritului 
de răspundere față de viitorul na
țiunii noastre, de tinerețea po
porului nostru, de vigoarea sa, să 
cultivăm continuu, la toate fami
liile, la toți cetățenii, dragostea de 
copii, dorința mamelor de a naște, 
de a avea copii !

Comitetul Central al partidului, 
guvernul vor lua și în continua
re toate măsurile necesare în ve
derea îmbunătățirii permanente a 
bunăstării generale a poporului 
nostru și, în acest cadru, vom a- 
corda, ca și pînă acum, o atenție 
deosebită condițiilor de viață ale 
mamei și copilului.

Trebuie să unim toate forțele 
poporului, ale statului și partidu
lui nostru într-o direcție unică în 
acest domeniu — acela al apără
rii sănătății, al prevenirii bolilor, 
al asigurării natalității și al creș
terii vigorii și dezvoltării conti
nue a națiunii noastre socialiste ! 
Un popor sănătos — și fizic, și in
telectual, și moral — constituie 
condiția fundamentală fără de care 
nu se poate vorbi de construcția 
comunismului, de o societate su
perioară.! Să facem totul ca po
porul nostru, care făurește socialis
mul și acționează pentru comu
nism, să fie un popor demn, sănă
tos. puternic, voios, hotărît să facă 
totul pentru a-și asigura veșnic un 
loc demn în lume ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Deși după publicarea hotărîrii 

Comitetului Politic Executiv s-au 
luat unele măsuri, consider că este 
necesar să se treacă la dezbaterea 

problemelor care au făcut obiectul 
acestei ședințe cu activul de partid 
și de stat din 'județe, din toate lo
calitățile, stabilindu-se și măsurile 
necesare in vederea realizării hotă- 
rîrilor de partid și a problemelor 
dezbătute în această ședință. Se 
impune o dezbatere temeinică cu 
activul de partid, in toate organi
zațiile de bază, cu toți medicii și 
personalul sanitar a acestor pro
bleme, stabilindu-se in fiecare uni
tate, în fiecare organism măsurile 
necesare, precum și răspunderile 
personalului sanitar, ale organelor 
sanitare pentru înfăptuirea politi
cii demografice a partidului.

Deci, este necesar ca toate orga
nele de partid și de stat — inclu- 
zînd aici și organele sanitare — să 
treacă cu toată hotărîrea la lichi
darea rapidă a stărilor negative de 
lucruri, a lipsurilor, la înfăptuirea 
hotărîrilor și măsurilor stabilite în 
vederea realizării politicii de dez
voltare continuă a poporului nos
tru, de apărare a sănătății, vigorii 
și tinereții sale.

Doresc să exprim convingerea că 
toate organele sanitare — începînd 
cu Ministerul Sănătății , și Consiliul 
Sanitar Superior — vor acționa cu 
toată răspunderea si își vor înde
plini în bune condiții răspunderile 
de mare cinste si onoare ne care 
le au. Aș dori să exprim convin
gerea că această stare de lucruri 
care a determinat discuțiile de as
tăzi va rămîne un episod trecător, 
că organele sanitare, medicii vor 
demonstra că sînt în stare să lichi
deze rapid stările negative și să-și 
îndeplinească înalta lor misiune în 
societatea noastră, răspunderea 
față de popor și partid ! (Aplauze 
puternice, prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Doresc, de asemenea, să-mi ex
prim convingerea că toate organe
le de partid și de stat vor acționa 
cu toată fermitatea și energia 
pentru îndeplinirea răspunderii lor 
în conducerea corespunzătoare a 
tuturor sectoarelor — deci și în 
sectorul sănătății.— că vor asigura 
ca, în toate județșle și în toate 
localitățile, să se înfăptuiască po
litica generală a partidului în do
meniul sănătății, al natalității, 
creșterii și dezvoltării unui popor 
viguros, sănătos și cu o morală co
munistă tot mai înaintată. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Să acționăm cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea politicii genera
le a partidului de ridicare a gra
dului de civilizație al poporului 
nostru, de dezvoltare a conștiin
ței sale socialiste !

Să legăm întreaga noastră acti
vitate de înfăptuirea politicii de 
pace și colaborare internațională 
— aceasta constituind o cerință de 
importanță hotărîtoare ' pentru 
desfășurarea cu succes a activității 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare spre comunism !

Să întărim continuu patria, să 
facem totul pentru creșterea pu
terii și capacității de apărare a 
țării, pentru întărirea indepen
denței și suveranității României 
socialiste ! (Aplauze puternice, în
delungate ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în încheiere, vă urez tuturor, 
dragi tovarăși, succes în activita
tea dumneavoastră și rezultate cît 
mai bune în realizarea politicii 
partidului în acest domeniu! Multă 
sănătate !

(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“. întreaga 
asistență se ridică in picioare și o- 
vaționează minute în șir pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general ai partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

<-------------------------------  DESFĂȘURAREA LUCRĂRILORîn prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar genera! al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, miercuri a avut loc Plenara lărgită a Consiliului Sanitar Superior.La lucrări au fost prezenți tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Nicolae Constantin, 
Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, Petru Enache, Ana Mureșan.Au luat parte, ca invitați, membri ai consiliului de conducere al Ministerului Sănătății, secretare cu probleme sociale ale comitetelor județene de partid și vicepreședinte ale consiliilor populare județene, cadre de specialitate din rețeaua de ocrotire a sănătății, directori de mari unități spitalicești, medici-șefi de policlinici din întreprinderi, secretari ai comitetelor de partid „Sănătatea", reprezentanți ai unor ministere, organizațiilor de masă și obștești, procuraturii, justiției, Ministerului de Interne, membri ai Comisiei Naționale de Demografie.Organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara reflectă grija constantă a conducerii partidului și statului, personal a secretarului general al partidului, pentru creșterea natalității și asigurarea unui spor natural corespunzător al populației, pentru ocrotirea mamei și copilului, întărirea familiei, păstrarea tinereții și vigorii întregului popor, pentru dezvoltarea națiunii noastre socialiste și progresul general al patriei.Plenara a examinat multilateral, în spiritul recentei Hotărîri a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., al orientărilor și indicațiilor 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, problemele esențiale privind înfăptuirea politicii demografice in țara noastră.In cadrul plenarei, tovarășul Eugen Proca, ministrul sănătății, a prezentat raportul consiliului de conducere al ministerului cu privire Ia cauzele care au determinat scăderea sporului natural al populației și măsurile ce se impun a fi luate de Consiliul Sanitar Superior, Ministerul Sănătății și Comisia Națională de Demografie in vederea îmbunătățirii indicatorilor demografici.în continuare au luat cuvîntul tovarășii Maria Prepeliță, secretară cu probleme sociale a Comitetului ju

dețean de partid Suceava, Gheor- ghe Lupașcu, profesor de obstetrică- ginecologie la I.M.F. Iași, Veronica Ciobănete, directorul Direcției sanitare a județului Constanța, Iancu Purdel, secretarul comitetului de partid „Sănătatea" din municipiul București, Zoe Pațiu, directorul Direcției sanitare a județului Cluj, Mihail Banacu, directorul Spitalului municipal din Petroșani, Elvira Chi- rică, secretară cu probleme sociale a Comitetului județean de partid Botoșani, Constantin Nuță, adjunct al ministrului de interne și șef al Inspectoratului General al Miliției, Angela Costa, directorul Spitalului de copii Oradea, Mircea Geormănea- nu, profesor de pediatrie la I.M.F. București, Rodiră Samoilă, directorul Direcției sanitare a județului Giurgiu, Liviu Vulcu, directorul Direcției sanitare a județului Alba, Lucreția Titircă, soră-șefă la Spitalul județean Baia Mare, Mircea A- lexandrescu, directorul Direcției sanitare a județului Prahova, Polia- na Cristescu, secretar al C.C. al U.T.C., Matei Nicolau, secretarul Consiliului național pentru protecția mediului inconjurător, Vasile Lupu, șeful secției obstetrică-gin-'- cologie la Spitalul județean Galați, Maria Costache, redactor-șef al 

ziarului „România liberă", membră a Comisiei Naționale de Demografie,' Gheorghe Băcanu, rectorul Institutului de medicină Timișoara, George Iacob, directorul Direcției sanitare a municipiului București, Viorica Boiboreanu, secretara cu probleme sociale a Comitetului județean de partid Timiș, Leontina Dincă, directorul Direcției sanitare a județului Dolj, Melany Ciubotaru, directorul- Direcției sanitare a județului Teleorman, Ion Lemnete, conferențiar de obstetrică-ginecologie la I.M.F. București, directorul maternității Filantropia.Atit în raportul prezentat, cît și în dezbateri s-a subliniat că, în procesul amplu și complex al dezvoltării economico-sociale a patriei, al creșterii calității vieții, partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordă o atenție deosebită creării celor mai bune condiții de muncă și de viață, in vederea asigurării progresului neîntrerupt aJ țării și, pe această bază, a sporirii gradului de civilizație și bunăstare al poporului nostru. Totodată, a fost relevat faptul că, in anii noștri de mari realizări pe toate planurile, în mod deosebit după Congresul al IX-lea al P.C.R. — de 

cînd în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu — s-au alocat fonduri importante pentru îngrijirea sănătății poporului, ceea ce demonstrează umanismul întregii politici a partidului și statului, preocuparea statornică față de om — suprema valoare a societății noastre socialiste. Vorbitorii au arătat că a- ceastă atenție deosebită își găsește expresie elocventă in crearea unei puternice baze materiale și de cadre dp specialitate.în mod unanim, toți cei care au luat cuvintul au exprimat, in numele lor și al colectivelor pe care le reprezintă, cele mai calde mulțumiri și întreaga recunoștință conducătorului iubit al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru preocuparea sa nobilă și constantă privind prezentul și viitorul națiunii noastre socialiste, realizarea programului de ridicare a bunăstării generale a celor ce muncesc. înfăptuirea politicii demografice, creșterea sporului natural al populației, ca o condiție esențială a menținerii sănătății fizice și morale a poporului român.în lumina sarcinilor și exigențelor formulate de secretarul general al 

partidului, participantii la plenară au analizat, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de Ministerul Sănătății, de Consiliul Sanitar Superior, direcțiile sanitare județene, de unitățile și cadrele medico- sanitare, de organele și organizațiile de partid, de organele de stat pentru înfăptuirea politicii demografice.însușindu-și pe deplin Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, parti- cipanții la dezbateri au arătat că vor trece neîntirziat la stabilirea unui complex de măsuri care să pună ordine desăvirsită în domeniul creșterii natalității, domeniu atît- de important pentru viitorul națiunii noastre socialiste. în acest sens, s-a menționat că vor fi elaborate nrograme speciale in vederea realizării indicatorilor de natalitate in fiecare județ, în fiecare localitate a țării. Totodată, s-a subliniat că organele și organizațiile de partid, Consiliul Sanitar Superior. Ministerul Sănătății, direcțiile sanitare județene vor acționa ferm pentru întărirea controlului a- supra modului în care unitățile sanitare asigură starea de sănătate a mamei și copilului. Se va urmări 

respectarea strictă a legislației și reglementărilor privind întreruperea cursului normal al sarcinii în maternități și cabinete medicale, luindu-se măsuri drastice împotriva tuturor acelora care încalcă sau nesocotesc normele stabilite in acest domeniu.Plenara a reafirmat voința întregului personal sanitar de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea politicii demografice a țării, pentru desfășurarea unei activități de asistență medicală superioară, contribuind astfel activ la dezvoltarea generală a națiunii, la asigurarea sănătății, tinereții și vigorii poporului nostru.
In încheierea lucrărilor a luai 

cuvîntul tovarășul NI2OLA5 
CuAUȘESCU, secretar genere,’ 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
to România.Cuvintarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu deosebit interes, cu deplină aprobare și profundă satisfacție, fiind subliniată in repetate rinduri cu aplauze îndelungate.
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ENERGIA ELECTRICĂ - riguros gospodărită
~ sever economisită

POSIBILITĂȚI ÎNSEMNATE 
DE REDUCERE A CONSUMURILOR 
există încă în fiecare întreprindere

lată ce evidențiază datele furnizate de Centrala industrială de 
rețele electrice cu privire la evoluția consumurilor din luna fe

bruarie și primeleRevenim asupra problemei economisirii severe a energiei electrice — sarcină de maximă importanță economică subliniată de conducerea partidului. în acest sens, recent, Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a cerut tuturor întreprinderilor, centralelor și 
ministerelor să ia măsuri ferme pentru a se încadra cu 
cea mai mare strictețe în normele de consum stabilite, 
pentru realizarea programelor, a sarcinilor de plan pe 
anul 1984 privind reducerea consumurilor specifice de 
energie electrică, pentru identificarea de noi posibili
tăți de reducere suplimentară a acestora.După cum se știe, una din condițiile de bază pentru desfășurarea normală, în ritmurile planificate, a activității productive o constituie alimentarea zi de zi și oră de oră cu energie electrică, la nivelul cotelor repartizate, a tuturor unităților economice. Nimeni, nică
ieri și nici un moment nu poate consuma mai multă 
energie decît s-a stabilit. Printr-un efort de investiții cu adevărat uriaș, puterea instalată în termo și hidrocentrale a crescut într-un ritm impresionant în ultimii ani. Totuși, resursele energetice din țara noastră sînt limitate, iar în această perioadă — din cauza evoluției condițiilor atmosferice — este cu atît mai greu să se facă față cerințelor consumatorilor industriali și casnici.în acest context, reducerea consumului de energie 
electrică, folosirea rațională a fiecărui kWh constituie 
o îndatorire patriotică a tuturor oamenilor muncii, a 
tuturor cetățenilor. Indiscutabil, este pozitiv faptul că, ținîndu-se seama de aceste cerințe, în tot mai multe întreprinderi, localități, județe și ramuri economice s-a înțeles necesitatea respectării cotelor de energie electrică alocate. Măsurile luate în ultima perioadă pentru 
reducerea consumului de energie, electrică în unitățile 
industriale, de construcții și transporturi, precum și în 
gospodăriile populației evidențiază că este posibil să se 
realizeze importante economii de energie în toate sectoarele de activitate. O dovadă în acest sens o constituie încadrarea practic a tuturor județelor în cotele de energie electrică repartizate pe luna februarie, adică într-o perioadă în care temperaturile scăzute, lapovița și ninsorile abundente ce au căzut în aproape toate zonele țării au creat multe greutăți în alimentarea ritmică, a termocentralelor cu cărbune și deci în funcționarea acestora. în felul acesta, cu toate dificultățile întîmpinate în funcționarea unor termocentrale și hidrocentrale, s-au asigurat echilibrarea balanței energetice a țării și alimentarea normală cu energie electrică a unităților economice, astfel incit producția s-a putut desfășura în bune condiții.Există, totuși, o anumită inconsecvență în aplicarea măsurilor de reducere a consumului de energie electrică. Așa, de pildă, după cum am măi arătat în intervențiile ziarului pe această temă, în prima decadă a lunii februarie un mare număr de județe au depășit repartițiile de energie electrică. în decada a doua a lunii, numărul județelor care nu au respectat repartițiile s-a mai redus, pentru ca la sfirșitul lunii să nu ii mai existe județe cu depășiri...Nu-j.,ngai , puțin ade-;1i 11 vărat că, la încheierea Funii, s-au mai efectuat și unele J reașezări ale cotelor de energie electrică, ceea ce explică într-un anumit fel aceaslT evoluție a' încadrării’'" județelor în repartiții. Se pare însă că, dincolo de această practică, în unele județe și unități se manifestă - 
o anumită inconsecvență în aplicarea măsurilor sta-

zile din luna martie
bilite, considerîndu-se că la începutul lunii repartițiile 
pot fi depășite și deci se poate consuma mai multă 
energie electrică, pentru ca apoi să se intensifice acțiu
nile de economisire. Facem această observație întrucît din datele furnizate de Centrala industrială de rețele electrice rezultă 'că, în primele zile ale lunii martie, numărul județelor care nu se încadrează in repartiții a crescut brusc față de sfîrșitul lunii februarie. Iată, dealtfel, cum se prezintă situația consumului de energie electrică în perioada 1—6 martie, pe județe :

AU REALIZAT ECONOMII:
Județele Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrifa-Nă* 

săud, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, 
Constanța, Covasna, Dîmbovița, Dolj, Galați, Har
ghita, Ialomița, lași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, 
Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vil- 
cea, municipiul București.

AU DEPĂȘIT CONSUMUL:
Județele Alba, Brăila, Buzău, Giurgiu, Hunedoara, 

Mehedinți, Prahova, Teleorman, Vaslui, Vrancea.Insistăm asupra necesității respectării zi de zi și oră de oră a repartițiilor de energie electrică, .în fiecare întreprindere, întrucît s-ar putea crede că, incepînd din luna martie, resursele sistemului energetic național ar fi mai mari decît în lunile de iarnă. Or, o asemenea opinie nu este în nici un fel fundamentată. Ploile abundente, lapovița și chiar ninsorile din primele zile ale lunii martie au creat în continuare greutăți mari în alimentarea cu cărbune a termocentralelor. Apoi, după cum ne-au precizat specialiștii din cadrul Dispeceratului energetic național, din cauza defi
citului mare de apă din sol, precipitațiile care au că
zut în ultima perioadă nu au îmbunătățit debitele 
riurilor afluente în marile lacuri de acumulare ale hidrocentralelor. în plus, la munte, unde există lacurile de acumulare, temperaturile sînt în continuare scăzute și zăpada încă nu se topește. în consecință, volumele de apă din lacurile de acumulare sînt sub nivelurile minime normale de funcționare a hidrocentralelor. Situația este deosebit de grea în lacurile de acumulare Vidraru și Fîntînele, din bazinele riurilor Argeș și Someș, unde a fost afectată și rezerva necesară pentru alimentarea normală cu apă a zonelor din aval, respectiv a orașelor Pitești, București și Cluj-Napoca. Practic, deficitul mediu zilnic de putere 
al hidrocentralelor se ridică la peste 500 MW din 
cauza lipsei de apă in lacurile de acumulare.Pornindu-se deci de la disponibilitățile sistemului energetic național, se impun în continuare acțiuni ferme, măsuri imediate pentru reducerea consumului de energie electrică în toate județele și sectoarele de activitate, îndeosebi în perioadele vîrfurilor de sarcină de. dimineața și seara, adică între orele 6—10 și 18—21.■ Situația existentă trebuie bine înțeleasă ‘de^Pți'tită"' tenii, care.au;datoria dq mare răspundere dfe.a acționa ‘ în. toate localitățile și județele, la locurile/,-dpomiincă'i și acasă pentru economisirea severă a energiei electrice.

Ton TEODOR

Fiecare nouă măsură de economisire— aplicată neîntârziat în producțieConsumatorii de energie electrică din județul Ialomița au înregistrat în lunile ianuarie și februarie 1984 
o economic de aproape 7,3 milioa
ne kilowați/oră, unitățile industriale, instituțiile și gospodăriile populației încadrîndu-se, fără excepție, în cantitățile de energie electrică repartizată. Este un rezultat frumos, care exprimă hotărîrea cu care acționează colectivele din economia județului, ca și cetățenii pentru e- conomisirea severă a energiei electrice, în spiritul sarcinilor stabilite de conducerea partidului. Că rezultatul nu este întimplător o dovedesc și economiile însemnate realizate pe ansamblul județului și in primele șase zile din luna martie.Cum s-au obținut aceste rezultate ? Constituie ele o limită a efortului de economisire a energiei ? Ce resurse de reducere în continuare a consumurilor mai există ?— De la început trebuie să arăt, precizează ihg. Ioan Pinter, directorul întreprinderii de rețele electrice Ialomița, că analiza fiecărui consumator de energie s-a efectuat cu maximă responsabilitate și în deplină cunoaștere a sarcinilor pe care le are de îndeplinit. Pentru a ajunge la cauzele ce determinau, pînă nu demult, consumuri sporite și neproductive de energie, am efectuat multiple controale nu numai la nivelul combinatelor, întreprinderilor, unităților din agricultură, dar și la nivel de secție, atelier și loc de muncă. In acest scop au fost constituite șapte colective speciale, în rîndul cărora au fost cuprinși reprezentanți ai consiliului județean de control muncitoresc, consiliului județean al sindicatelor, inspecțiilor de control specializat al statului, întreprinderii de distribuție a energiei electrice. Cu maximă operativitate fiecare 
colectiv a prezentat cauzele ce duc la 
depășirea consumului energetic, în
tocmind programe concrete pentru 
încadrarea promptă în consumurile 
normate, recurgîndu-se inclusiv la măsura de scoatere imediată din „priză" a celor care nu înțeleg să stăvilească risipa.Se cuvine subliniat că toate acțiunile întreprinse pentru reducerea mai accentuată a consumurilor de energie electrică au loc sub directa îndrumare a comitetelor județean, municipal și comunale de partid, a consiliilor populare care sprijină direct ducerea lor la îndeplinire. La nivelul fiecărei localități au fost luate măsuri corespunzătoare, măsuri severe, pentru înlăturarea consumului neeconomicos. în adunările de ispartid/ii îh cadrul învățămîntiilui de partid, în adunările generale ale oa- ip'pnilor..muncii, în ședințele.de..sindicat și U.T.C., prin afișe, în emisiunile stațiilor de radioficare au fost prezentate exemple concrete atît în ceea ce privește exemplele de

economisire, dar mai ales pe risipitori. Peste tot, în toate localitățile județului a fost urmărită aplicarea întocmai a programelor de măsuri pentru reducerea cu cel puțin 50 la sută a consumului casnic și netehnologic, iar comisiile energetice au trecut la o cunoaștere aprofundată a sarcinilor ce le au, pornind de la cotele de energie stabilită pentru fiecare perioadă, la nivel de localitate, unitate economică și instituție. Acolo unde consiliile populare nu aveau o

fost cu mult depășite cotele repartizate de energie electrică, în lunile ianuarie și februarie a.c., nu numai că au fost suficiente, dar s-a înregistrat și o economie de 2 milioane kilowatt oră. Un exemplu concludent privind reducerea consumurilor de e- nergie electrică ni-1 oferă I.S.C.I.P. Fetești, care, prin etanșeizarea halelor și folosirea mai judicioasă a căldurii biologice, a renunțat la funcționarea rezistențelor electrice însumînd 100 de kilowați, realizînd o eco-
în unitdti 
economice 
din județul 

Ialomița

evidență precisă a consumatorilor, mai existînd vicepreședinți de consilii populare care nu cunoșteau cantitățile de energie stabilite pentru sediile administrative, pentru unitățile de pe raza localității, cum a fost cazul în comunele Ciochina, Mihail Kogâlniceanu și Căzănești, s-au luat măsuri prompte pentru înlăturarea acestor neajunsuri.în acțiunea de economisire severă a energiei electrice s-a pornit de la 
premisa că pretutindeni, în fiecare 
unitate, fie ea mai mică sau mai 
mare, există posibilități de reducere a consumurilor, care pot și trebuie să fie prompt valorificate printr-o acțiune stăruitoare, bine gîndită și desfășurată de organizațiile de partid, de sindicat și tineret. S-a urmărit 
crearea unei atitudini combative față 
de orice fenomene de risipă. Dacă în luna decembrie consumurile din cadrul unităților aparținind direcției generale ' a agriculturii și industriei alimentare din județul Ialomița au

nomie de 5 000 kilowați/oră. La fel și Ia baza de recepție Căzănești, unde, prin reducerea cu 40 la sută a locurilor de lampă, prin secționarea iluminatului, folosirea iluminatului natural, montarea de tubulatură în vederea transportului prin cădere a produselor, fără a se mai folosi electromotoarele, se obține o economie lunară de 5 000 kilowați/oră. La asociația economică intercooperatistă Gheorghe Doja reducerea iluminatului, ca urmare a lucrărilor de modernizare în halele de producție și folosirea iluminatului natural, înlo
cuirii furajării mecanice cu furajarea 
prin cădere la 6 hale, se obține o economie lunară de alți 5 000 kilo- .wați/oră. Totodată, importante economii de energie electrică înregistrează și I.P.I.L.F., depoul C.F.R. și bazele de recepție din orașul Fetești, unde s-a redus schimbul II prin decalarea unor activități în schimbul III ca urmare a unei mai judicioase folosiri a spațiilor productive. Și în

orașul Urziceni, fabrica de produse ceramice și întreprinderea de ferite înregistrează economii lunare de 30 000 kilowați/oră.
O atenție deosebită este acordată 

valorificării operative a tuturor ini
țiativelor gospodărești, a experiențe
lor deosebite in domeniul economisi
rii severe a energiei. Bunăoară, la Filatura de bumbac din municipiul Slobozia, energeticul-șef Gheorghe Gîrbacea a proiectat și construit un dispozitiv prin montarea căruia au fost inlocuite electromotoarele de 2,2 kWh aflate în dotarea mașinilor de filat, economisind, pe această cale, zilnic peste 4 000 kWh. Totodată, au fost reduse funcționările în gol, ca urmare a montării unor dispozitive ce sînt menite să scoată din sarcină electromotoarele ce nu produc.Foarte utile se dovedesc amplele acțiuni inițiate de stibinginera 
Georgeta Ion, de la întreprinderea de rețele electrice, care a trecut la efectuarea de analize tehnice amănunțite la consumatorii industriali și din agricultură, punîndu-se în evidență fiecare posibilitate de e- conomisire a energiei pe faze de producție de la lansarea în fabricație pină la expedierea produsului finit.Fără îndoială că rezultatele obținute în acest an în domeniul economisirii energiei în județul Ialomița sînt pozitive. Important ni se pare însă faptul că in nici o unitate 
nu se consideră că au fost atinse 
cotele maxime ale economisirii și că 
organizațiile de partid, conducerile 
tuturor unităților economice acțio
nează in continuare pentru depista
rea de noi posibilități de reducere a 
consumurilor energetice. Iată de ce sîntem convinși că printr-o muncă susținută atît din partea furnizorului — întreprinderea de rețele electrice Ialomița — dar mai ales din partea beneficiarilor, economiile de energie electrică înregistrate în viitor vor fi tot mai importante.

Mihal V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

OAMENI Al MUNCII, CETĂȚENI!

Acționați zi de zi, cu hotărire, la locurile 
de muncă și in propriile locuințe, pentru redu- 
cerea severă a consumului de energie electrică, 
pentru prevenirea oricărei risipe!

ÎN JUDEȚUL ARAD: A început semănatul 
culturilor din prima urgențăIeri, lucrătorii ogoarelor din județul Arad au folosit cele cîteva ore cu timp favorabil pentru a începe însămințarea culturilor din prima urgență. în această primă zi au fost semănate sau plantate 100 hectare cu mazăre pentru păstăi și boabe, usturoi și ceapă. S-a lucrat intens pe terenurile Stațiunii de cercetări legumicole Aradu Nou, ale asociațiilor legumicole Horia si Nădlac, ale întreprinderii de prelucrare și industrializare a legumelor și fructelor „Refacerea" Arad. întrucit din luna februarie a fost pregătită o mare suprafață de teren, iar semințele se află în unitățile agricole, este de așteptat ca, în zilele urthătoare, semănatul și celelalte lucrări agricole de primăvară să se intensifice mult. Legumicultorii din județul Arad sint hotărîți să obțină producții record. în această iarnă ei au fertilizat 2 800 hectare cu îngrășăminte organice și alte 5 000 hectare ’cu îngrășăminte chimice. (Tristan Mihuța, corespondentul „Scînteii").

FERTILIZAREA TERENURILOR 
- în ritm mai intens 

REVENIRE IN JUDEȚUL BRĂILAîn articolul referitor la fertilizarea terenurilor publicat în „Scîn- teia" din 21 februarie a fost criticată direcția agricolă a județului Brăila pentru faptul că, pe parcurs, nu a acționat ferm în vederea înlăturării neajunsurilor la fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte organice. Chiar a doua zi după apariția .articolului, biroul comitetului județean de partid a efectuat o analiză temeinică a situației și a stabilit o serie de măsuri privind recuperarea grabnică a rămînerilor în urmă la fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte organice. Care a fost eficiența măsurilor luate ?
ÎN 14 ZILE MAI MULT DECÎT 

ÎN 50 DE ZILE. Pînă la data de 21 februarie, adică la 50 de zile de la începutul anului, în județul Brăila fuseseră fertilizate cu îngrășăminte organice doar 2 682 hectare (cu 107 230 tone), adică 29 la sută din suprafața și cantitățile planificate pentru primul trimestru. în următoarele 14 zile, deși timpul a fost mai puțin favorabil decît în perioada anterioară, aplicarea îngrășămintelor organice s-a efectuat pe alte 3 000 de hectare, ajungindu-se la o suprafață totală de 5 672 hectare, ceea ce reprezintă 61 la sută din total. Cu alte cuvinte, în 14 zile s-a muncit cu eficiență mai mare decît în 50 de zile. Cum s-au obținut aceste rezultate ? Să-i dăm mai întii cuvîntul inginerului Ion Susanu, director general al direcției agricole județene Brăila :„După apariția in „Scînteia" a articolului nrivind ritmul necorespunzător al administrării îngrășămintelor organice, direcția agricolă, pe baza sarcinilor precise primite din partea biroului comitetului județean de partid, și-a reorientat activitatea. Nu ne-am limitat doar la a constata neajunsurile. Toate cadrele tehnice ale direcției agricole și din unitățile sale subordonate au fost repartizate in cooperativele 

agricole și în întreprinderile agricole de stat. în fiecare unitate s-au organizat formații mixte pentru încărcat, transport și împrăștiat pe cîmp a îngrășămintelor organice, de activitatea • cărora răspund cadre de conducere. Totodată, au fost întocmite programe zilnice de lucru, în care s-au prevăzut suprafețele destinate fertilizării, cantitățile de gunoi ce trebuie transportate, precum și norme pentru fiecare utilaj, tractor cu două remorci șt atelaj. O măsură deosebit de eficientă a fost mărirea numărului de atelaje destinate transportului îngrășămintelor organice. Astfel, pe lingă cele 1 600 de atelaje din cooperativele agricole. am mai mobilizat la această acțiune încă 1 265 atelaje din gospodăriile populației. De asemenea, atelajele din zootehnie, după aprovizionarea de dimineață cu furaje a animalelor, încarcă gunoi și-l transportă direct în cîmp. Am fost sprijiniți și de unitățile industriale, de la care am preluat un număr de 14 utilaje de încărcare. Am reușit astfel să transportăm 259 614 tone, adică 70 la sută din cantitatea prevăzută pentru acest trimestru. Considerăm că, in concordanță cu sarcinile primite din partea biroului comitetului județean de partid, vom recupera ră- mînerile în urmă și vom reuși să efectuăm in întregime lucrările prevăzute în programul de aplicare a îngrășămintelor organice".Iată, de data aceasta, un răspuns din care se desprinde o atitudine responsabilă, măsuri concrete și eficiente pentru efectuarea unei lucrări cu rol determinant pentru obținerea unor recolte superioare în acest an.
BUNA ORGANIZARE A MUNCII 

ÎȘI SPUNE CUVÎNTUL. Față de media pe județ de 61 la sută, sînt unele consilii unice agroindustriale cu rezultate mai bune în privința

La S.M.A. Mogoșoaia, sectorul agricol Ilfov, se verifică, la bancul de probă, agregatele care vor fi folosite la 
semănatul porumbului și florii-soarelui Foto : Agerpresaplicării îngrășămintelor organice. Consiliul unic Cireșu — 89 la sută, consiliul unic 1 Mai — 83 la sută, consiliile unice Bărăganu și Măxi- neni — cu cite 73 la sută. De asemenea, un număr de 15 cooperative agricole de producție și-au încheiat programul de fertilizări cu îngrășăminte organice pe acest trimestru, iar alte 8 sint pe punctul de a finaliza lucrarea.Președintele consiliului unic agroindustrial 1 Mai, tovarășul Gheorghe Simion, pe care l-am întilnit chiar in timp ce lua unele măsuri de optimizare a transportului gunoiului în cîmp la C.A.P. Cazasu, ne-a spus : „In unitățile agricole din consiliul agroindustrial 1 Mai. începind de la 21 februarie, acțiunea a intrat într-un ritm mult superior. Dacă între 1 ianuarie și 21 februarie au fost transportate îngrășăminte organice doar pe 203 hectare, în perioada 22 februarie—4 martie am fertilizat 571 hectare. Am constituit echipe de cite 4—5 încărcători-des- cărcători pentru fiecare atelaj. Numărul atelajelor a crescut cu circa 60 ; le folosim și pe cele din zootehnie după ce acestea își încheie lucrările în sector. Am reușit astfel ca in unele unități din cadrul consiliului nostru agroindustrial — Chiscani, Cazasu, Ti- chilești — să încheiem lucrarea și chiar să plus".Așadar, de biroul partid, la semnalul ziarului, au avut efect imediat.

Cornellu IFRIM
corespondentul „Scînteii"

fertilizăm suprafețe înmăsurile energice luate comitetului județean de

BUNA FUNCȚIONARE
A UTILAJELOR AGRICOLE 

o preocupare de mare răspundere 
ÎN ACESTE ZILE, ÎNTR-0 COMUNĂ

DIN JUDEȚUL VRANCEAPrimele zile de martie au adus pe ogoarele județului Vrancea un nou val de ninsoare, care, deși va întîrzia începerea lucrărilor agricole, are un mare avantaj pentru viitoarele recolte : mărește rezerva de apă din sol, condiție esențială pentru realizarea în acest an a unor producții record. Stadiul actual al lucrărilor pregătitoare pentru campania agricolă de primăvară oferă garanția că însămînțările vor fi executate bine și în timp scurt. Pînă la 5 martie au fost transportate în cîmp 80 la sută din cantitățile de îngrășăminte organice prevăzute în programul pe primul trimestru al acestui an, iar în grădinile de legume lucrările de fertilizare s-au încheiat. Au fost repi- cate răsadurile pentru 65 de hectare și se acționează în ritm susținut la acoperirea cu folie de polietilenă a solariilor. De asemenea, continuă intens celelalte lucrări de sezon, în pomicultură tăierile fiind efectuate pe 3 187 hectare din cele 3 699, iar în viile pe rod — în proporție de 54 la sută. După încheierea reparațiilor, in 

toate secțiile de mecanizare se fac probe cu semințe.Am urmărit cum se muncește in aceste zile în cooperativa agricolă Vulturu, una din marile unități ale județului Vrancea. In 1934, de pe cele 3 905 hectare urmează să se 
MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Pregătiți cu răspundere campania agricolă 
de primăvară pentru a pune baze sigure recol
telor record din acest an!

livreze la fondul de stat aproape 1 600 de vagoane de diferite produse — cereale, plante tehnice, legume, cartofi, lapte, carne, lînă ș.a.Pe președintele unității, Ion Ar- deleanu, l-am găsit, în salopetă și cizme, la secția de mecanizare. De Ia sediu ni se spusese că... „sigur este le semănători" și că „de mai bine de două luni își începe ziua de lucru la atelierul mecanic". Ultima precizare ne-a trimis, de fapt, la „punctul fierbinte" al zilei — acolo unde se făceau probe la agregatele pentru pregătirea terenului și semănat, examen final al calității reparațiilor la care tovarășul Ardeleanu ținea să participe. Fapt este că de la începutul campaniei de reparații, intr-o fază de lucru sau alta, toate mașinile au trecut prin mina ' președintelui. Explicația acestei exigențe o aflăm curînd. în curtea secției se afla o semănătoare care avea o defecțiune la sistemul de distribuție. Nu 
i se dăduse calificativul „bun pentru campanie" deoarece boabele nu cădeau la distanțe egale. Mecanizatorii se străduiau să descopere cauza ca să poată înlătura defecțiunea. „Meștere, cred că am găsit pe unde se pierde aer. Răsuflă la îmbinarea unui furtun" — i-a spus șeful secției de mecanizare, Ion losif. Cei doi s-au apucat imediat de lucru și, după înlocuirea unui colier uzat și a unor garnituri, semănătoarea a fost trecută în rîndul celor bune.O secvență de lucru obișnuită, cum avea să ne confirme tovarășul loader Stoica, secretar al comitetului comunal de partid, care dovedește că prezența in atelierul mecanic a „meșterului" Ardeleanu, in realitate maistru mecanic agricol, nu se rezumă la un control de rutină de genul „cum merge treaba, băieți ?“, ci prin competență profesională, prin muncă efectivă în atelier, care a imprimat in rindul mecanizatorilor un spirit de lucru responsabil, mai ales pe planul calității.Stilul dinamic de lucru, organizarea exemplară, atitudinea responsabilă imprimată activității 

cooperatorilor, mecanizatorilor și specialiștilor din această unitate de organizația comunală de partid și-au găsit teren propice de aplicare și în celelalte sectoare. Iată cum s-a procedat la modernizarea sistemului de irigații care se întinde pe aproape o treime din suprafața unității. A fost controlat și reparat, segment cu segment, începind de la priza de apă de pe malul riu- lui Putna și sfirșind cu echipamentele de udare. Au fost înlocuite o serie de agregate termice de pompare cu pompe electrice și au fost procurate cinci motopompe noi. Repararea celorlalte motopompe și asigurarea echipamentelor de udare s-au făcut în atelierul mecanic al cooperativei. Dacă in aceste zile timpul încă nu permite începerea lucrărilor în cîmp, in schimb aici, la Vulturu, orele zilei de muncă sînt folosite din plin. La ferma de legume condusă de ing. Dumitru Apostu, din primele ore ale dimineții și pină la lăsarea serii, 62 de cooperatori, repartizați pe formații specializate, transportau mraniță și pregăteau răsadnițele pentru semănat, repicau răsaduri de tomate, confecționau ghivece nutritive.Ne întregim imaginea unei zile de muncă cu situația lucrărilor „la zi". S-au fertilizat peste 200 hectare cu gunoi de grajd, acțiune în curs de desfășurare, la care sînt folosite toate cele 83 de atelaje de pe raza comunei, iar pe 780 hectare cu grîu și orz au fost administrate îngrășăminte chimice.Notăm și o ultimă acțiune înaintea începerii campaniei : o repetiție generală pe un set de mașini Ia care au participat toți specialiștii, mecanizatorii și șefii de formații. A fost simulat fluxul lucrărilor de pregătire a terenului și insămînțare, după care s-au inmî- nat ordinele de lucru mecanizatorilor ce vor intra primii cu semă- nătorile în cîmp. Un examen al calității care a dovedit o organizare superioară a muncii și, în același timp, o bună pregătire a mecanizatorilor.
lucian CIUBOTARII 
Dan DRA.GULESCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Vă mulțumesc pentru felicitările și bunele urări pe care ați avut amabilitatea să mi le transmiteți cii ocazia instalării in funcția de președinte.Relațiile dintre România șl Venezuela au fost in mod tradițional prietenești și există în continuare posibilități de a intensifica cooperarea in diverse domenii de interes comun, in beneficiul reciproc.tn același timp, există condiții pentru a aprofunda coincidențele în ceea ce privește probleme atît de importante ca întărirea păcii și securității internaționale și instaurarea de relații economice intre state, bazate pe echitate.Doresc să vă exprim, totodată, mulțumiri pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a efectua o vizită oficială în țara dumneavoastră. M-aș simți foarte onorat să vizitez România și sper să am ocazia să realizez această vizită in viitorul apropiat.Cu considerațiune,

JAIME LUSINCHI
Președintele Republicii Venezuela

tv
15.30 Școala educației cetățenești. A £i 

gospodar în satul tău
15,45 Studioul tineretului
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) 0 Ac

tualitatea in economie
20.30 Femeile — importanta forță a 

progresului economic și social al 
patriei. Reportaj documentar

20,50 Omagiul țării, femeilor țării (co
lor). Spectacol festiv organizat de 
Consiliul Național al Femeilor, 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, Radlotelevizlunea română 
împreună cu Consiliul municipal 
al femeilor București, Uniunea 
Generală a Sindicatelor din 
România, Uniunea Tineretului Co
munist și Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor. Regia : 
Hero Lupescu

21.45 Telejurnal (parțial color)
22,00 Un zimbet, un cintec, o floare 
23,00 închiderea programului

Manifestări dedicate zilei
ln perioada 29 februarie—8 martie, in întreprinderile industriale, 

unitățile agricole, casele de cultură, cluburile și căminele culturale 
din întreaga țară au fost organizate sesiuni de comunicări, simpo
zioane, expuneri, mese rotunde, întîlhiri cu oameni de știință, artă 
și cultură, șezători și alte manifestări politico-educative și cultural- 
artistice dedicate Zilei internaționale a femeii, ca o înaltă prețuire 
pe care partidul, întregul nostru popor o aduc femeii.

Ca o expresie a schimbărilor profund revoluționare care s-au 
produs în viata femeii din România, în statutul ei de cetățean egal 
al bărbatului, milioanele de participante la aceste manifestări, fără deo
sebire de naționalitate, au exprimat sentimentele lor de aleasă stimă 
și deosebită prețuire ce le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, patriot înflăcărat, revoluționar consecvent, 
care de peste o jumătate de secol desfășoară o neobosită activitate 
pentru progresul multilateral al patriei, pentru bunăstarea întregului 
popor. In același timp a fost exprimată profunda recunoștință pentru 
grija deosebită pe care conducătorul partidului și al statului nostru 
o poartă creșterii rolului femeii in viața economico-socială a patriei.

Participantele la manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 
8 Martie au adus, totodată, omagiul lor fierbinte personalității strălu
cite a tovarășei Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, pentru 
activitatea deosebită pe care o desfășoară in conducerea partidului și 
statului, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, pentru 
opera sa științifică de răsunet mondial.

In cadrul acestor însuflețite manifestări, milioanele de muncitoare, 
țărănci, femei artist, medic, educatoare s-au angajat să-și sporească 
și mai mult contribuția lor directă la înfăptuirea exemplară a preve
derilor celui de-al patrulea an al cincinalului, întîmpinînd astfel cu 
noi și însemnate realizări cea de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului.Palatul culturii din PITEȘTI a găzduit un recital de poezie intitulat „Mamei, florile recunoștinței" ; la întreprinderea de confecții din Curtea de Argeș a fost prezentată expunerea „Ocrotirea mamei și a copilului — punct de referință în [legislația statului nostru". Personalitatea multilaterală a femeii, ca om al muncii, soție, mamă și cetățean, a fost evocată în cadrul unor expuneri, expoziții și spectacole omagiale, la Casa de cultură ț a sindicatelor, din BUZĂU, la f Rîmnicu Sărat ,yi în alte localitățiI ale jUdețufiîi. ' ta librăria „Casă cărții" din CRAIOVA a avut loc vernisajul unei cuprinzătoare expoziții de carte social-politică și tehnică. La loc de frunte, în cadrul expoziției, se află operele tovară- • șului Nicolae Ceaușescu și cele ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Două expoziții omagiale intitula- I te „Femeia în arta plastică" s-au deschis la muzeele de artă din MEDGIDIA și CONSTANȚA. în j| numeroase librării au fost organizate expoziții de cărți ilustrind portretul femeii în literatura română, la Biblioteca județeană, o expoziție de publicații sub genericul „Femeia — factor activ al i progresului". Un spectacol emo

de 8 Martieo dezbatere pe tema „Participarea femeilor la dezvoltarea economico-socială a orașului". Un util schimb de experiență s-a desfășurat în comuna Năruja, în cadrul căruia au fost dezbătute aspecte legate de realizarea în bune condiții a programului de autoapro- vizionare și îndeplinirea obligațiilor Ia fondul de stat, pentru transpunerea în practică a programului unic de creștere a producțiilor a- gricole. La Teatrul de Stat din ORADEA a avut loc un spectacol cultural-artistic dedicat Zilei internaționale a femeii. La noua galerie de artă din localitate a avut loc vernisajul expoziției omagiale de artă plastică, cuprinzînd peste 50 de lucrări de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă, executate de artiștii profesioniști biho- reni și inspirate din munca șl viața femeilor din țara noastră.Sărbătorirea zilei de 8 Martie a prilejuit în UNITĂȚI MILITARE și la CASELE ARMATEI organizarea unor adunări festive, urmate de spectacole artistice, la care au participat cadre militare femei, studente, eleve, personal muncitor civil, femei și soții ale cadrelor militare.Cu acest prilej a fost reliefată contribuția importantă a femeilor la marile succese obținute de întregul nostru popor în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, in realizarea obiectivelor ac- z tualului cincinal. A fost subliniată pe larg concepția Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu despre rolul femeii în societatea noastră socialistă.A fost adresat, totodată, un omagiu fierbinte tovarășei academician doctor -inginer Elena Ceaușescu, strălucit exemplu de om politic și militant revoluționar, savant de renume mondial. În cadrul acestor, manifestări au fost evidențiate importanța participării femeilor la pregătirea populației pentru apărarea patriei, la înfăptuirea doctrinei militare naționale, contribuția femeilor care fac parte din personalul armatei la traducerea în viață a sarcinilor rezultate din Directiva comandantului suprem.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participantele la manifestările festive care au avut loc cu prilejul Zilei femeii în București, 
Ciuj-Napoca, Craiova, Constanța, și în alte garnizoane au adresat TELEGRAME CONDUCERII 
DE PARTID, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. /

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins Intre 8 martie, ora 20 — 11 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi in 
general umedă, cu cerul mai mult no- 
ros. Vor cădea precipitații temporare, 
sub formă de ploaie, lapovlță și ninsoa
re. în a doua parte a intervalului, ln 
Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei 
cantitățile de apă căzute vor depăși, pe 
alocuri, 15 litri pe metrul pătrat în 24 
de ore. Vintul va sufla moderat, cu in
tensificări in sudul șl estul țării, vis
colind, izolat, zăpada. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 7 
și plus 3 grade, iar cele maxime între 
minus 2 șl plus 8 grade. Local se va 
produce ceață. în București : Vremea 
va fi umedă, cu cerul mal mult aco
perit. Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ploaie. Vintul va sufla 
moderat, Cu intensificări din sectorul 
nord-estlc tn a doua parte a Interva
lului. Temperaturile minime vor oscila 
între minus 3 și zero grade, iar bele 
maxime intre 3 și 6 grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

ționant, „în vers șî cînt te cinstim, mamă dragă și iubită", a fost prezentat la Casa corpului didactic de către șoimii patriei. La Casa oamenilor de știință din IAȘI a avut loc vernisajul unei expoziții dedicate zilei de 8 Martie. în expoziție figurează numeroase brevete de invenții, inovații și lucrări științifice, ca și produse noi, rod al cercetării științifico-aplicative întreprinse de femeile ieșene. Sînt expuse, de asemenea, iucrări de .pictură, .grafică și de. artă decorativă. în holul. cinematografuluiDacia'" din BAIĂ'MARE ă ăvut'idc' vernisajul unei expoziții de fotografii care surprind aspecte semnificative din munca și viața femeilor din țara noastră. La clubul „Femina" din CÎMPULUNG MOLDOVENESC a fost prezentat montajul literar-muzical „Omagiu".La combinatul de fire sintetice și întreprinderea de confecții din VASLUI, precum și la întreprinderea de tricotaje din Huși au a- vut loc simpozioane pe tema „Femeia, factor activ în viața social- economică a județului Vaslui". O expoziție de împletituri realizate de membrele clubului „Femina" din localitate, „Croșeta de aur", a fost deschisă la Casa de cultură din Bîrlad. în orașul ODOBEȘTI, județul Vrancea, a fost organizată
• SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT

Un rezultat bun al campioanei României in sferturile 

de finală ale „C.C.E." la fotbal, la Tbilisi, în meci-tur :

DINAMO BUCUREȘTIIeri, la Tbilisi, în meci-tur din sferturile de finală ale principalei competiții continentale intercluburi — „Cupa campionilor europeni" — reprezentanta fotbalului nostru, echipa Dinamo București, a obținut un rezultat bun în fața echipei Dinamo Minsk : scor 1—1 (0—1).Golurile partidei au fost marcate, în ordine, de Gurinovici (min. 6), iar pentru bucureșteni, de Mircea Rednic (min. 88).Jucătorii echipei campioane a României au demonstrat și ieri o exemplară mobilizare sufletească,
cinema

• Secretul lui Bâchu» : PATRIA
i (11 86 25) — S ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;

18; 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) —
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 13,45 ; 18 ; 20,15, 
FAVORIT (45 31 70) — 8 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Prea cald pentru luna mal : VIC
TORIA (16 28 79) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20, FLAMURA (85 77 12) —
8.15 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Un petic de cer : BUZEȘTÎ 
(50 43 58) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Angela merge mal departe : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Degețlea — 13,30, Miezul fierbin
te al plinii — 15 ; 17 ; 19 : FLACARA 
(20 33 40).
0 Bocet vesel : DACIA (50 35 94) —■ 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Madona Păglnă — 16 ; 18, Dra
gostea șl revoluția — 20 : PRO
GRESUL (23 94 10).
• Trecătoarele iubiri : STUDIO
(59 53 15) —10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 19.
• Ringul S SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15 ; 20, MELODIA

, (12 06 88) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
, 18 ; 20, GLORIA (47 46 75) - 8,30 ;

10.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9 ; 11,15 ; 16 ; 18,15 ; 
20,15.
• Desene animate — 9 ; 10,45 ; 12,15 ;
14, Iarna bobocilor — 15,30; 17,30;
19.30 : DOINA (16 35 38).
0 Astă-seară dansăm tn familie : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9 ; 11,15 ;

1
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Arma misterioasă s TIMPURI 
noi : (15 6110) — 9 ; 11 ; 13,15 ;

15,30 ; 17,45 ; 20.

• Gară pentru doi : UNION (13 49 04)
— 10; 13; 16; 19, ARTA (21 31 86) — 9;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19,15.
• Efendi : MUNCA (21 50 97) — 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
0 Cînd o să vină tata : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30 ; 17,30 ;
19,30.
0 Scuzați, dv. vedeți fotbal 7 : COS
MOS (27 54 95) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ;
15.30 ; 17,30 ; 19,30.
0 Competiția : SCALA (11 03 72) — 
8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 13 ; 20,30,
MODERN (23 71 01) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Domnișoara Noorie : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,15, CULTURAL (83 50 13) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Salamandra : GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,15 ; 12,15 ; 14,15 ; 16,15 ; 18,15 ;
20, FLOREASCA (33 29 71) — 8,30 ; 
10,15 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
0 Războiul stelelor : LIRA (31 71 71)
— 15,30 ; 19.
0 Imperiul contraatacă : AURORA 
(35 04 66) — 9 ; 12 ; 16 ; 19, TOMIS 
(21 49 46) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 19,15. 
0 Zică ce vor zice : COTROCEN1 
(49 48 48) — 15 ; 17,15 ; 19,30, VOLGA 
(79 71 26) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,15.
0 Afacerea Pigot : PACEA (60 30 85)
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
0 Strada Hanovra : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9 ; 11,15;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
0 Drumul spre victorie : VIITORUL 
(11 48 03) — 10 ; 13 ; 16 ; 19.
0 Naufragiul : FERENTARI (80 49 85)
— 10,30 ; 15,30 ; 17,30 ; 19,30, POPU
LAR (35 15 17) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
0 A dispărut o navă : CAPITOL 
(16 29 17) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15.
0 Can-can : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19.

Cronica zileiPreședintele Consiliului Executiv al Adunării Republicii Socialiste Bosnia și Herțegovina, Seid Ma- glailia, a avut, în cursul dimineții de miercuri, convorbiri cu Ioan A- vram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și Adrian Stoica, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Chimice.După-amiază, oaspetele a părăsit Capitala. Pe aeroportul Otopeni a fost salutat de Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Milos Melovski, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.★Miercuri dimineața a părăsit Capitala delegația Camerei Deputaților a Marelui Ducat al Luxemburgului, condusă de Lâon Bollendorff, președintele Camerei Deputaților, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a efectuat o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de deputați.A fost prezent ambasadorul Olandei la București, însărcinat cu reprezentarea diplomatică a Luxemburgului, Adrien Mansvelt.(Agerpres)

Pentru toate unitățile agricole, pentru toate gospodăriile populației

STIMULENTE PUTERNICE, RĂSPUNDERI 
MARI PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
Șl A LIVRĂRILOR LA FONDUL DE STAT

Din Decretul Consiliului de Stat privind contractările 
și achizițiile de animale, păsări și produse animale

După cum se arată in recentul Decret al 
Consiliului de Stat privind contractările și achi
zițiile de animale, păsări și produse animale, 
in vederea sporirii efectivelor de animale și a 
creșterii producției animale, statul acordă spri
jin unităților agricole socialiste, tuturor produ
cătorilor agricoli, prin asigurarea de reprodu
cători de rasă, asistență sanitar-veterinară și

medicamente de uz veterinar, aplicarea rezul
tatelor cercetării științifice în producție, dreptul 
de o folosi in condiții avantajoase pășuni pro
prietate de stat ți păduri pățunabile, îndrumare 
tehnică de specialitate, credite in condiții avan
tajoase pentru procurarea de animale de pro
ducție ți altele. Totodată, decretul reglementea

Obligații anuale de contractare și predare 
de către gospodăriile populațieiOdată cu planurile de cultură și de creștere a animalelor se stabilesc, în condițiile acestui decret, obligațiile anuale de contractare și predare, de către membrii cooperativelor agricole de producție și producătorii particulari, la fondul de autoaprovizionare și la fondul de stat, a animalelor și produselor animale, după cum urmează :

A. Bovine. Membrii cooperativelor agricole de producție și țăranii din zonele necooperativizate au datoria să crească bovine pentru a contracta un număr cit mai mare pentru fondul de autoaprovizionare și pentru fondul de stat.Toate persoanele fizice sint obligate să declare, potrivit legii, efectivele de bovine pe care le dețin, precum și orice modificări ce intervin în aceste efective, pentru a fi înscrise în registrul agricol.Declararea, de către persoanele fizice, a unui număr mal mic de bovine decît cel real deținut atrage, in afara altor sancțiuni prevăzuta de lege, preluarea, fără plată, la fondul de stat, a animalelor nede- clarate.Tăierea bovinelor aparținînd persoanelor fizice este interzisă, Iar înstrăinarea acestora între particulari se poate face numai cu aprobarea dată de birourile sau comitetele executive ale consiliilor populare, pe baza biletelor de proprietate și de atestare a sănătății animalelor.B. Porcine. Gospodăriile producătorilor particulari din zona necoope- rativizată sint obligate să contracteze și să predea, anual, cite un porc de minimum 100 kg/viu ; gospodăriile membrilor cooperativelor agricole de producție vor contracta și vor preda cel puțin cite un porc de aceeași greutate la doi ani.Birourile sau comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orășenești sau municipale, odată cu stabilirea planului obligațiilor de predare, vor nominaliza anual gospodăriile membrilor cooperatori care vor preda porci la fondul de stat.C. Ovine. Fiecare gospodărie va contracta și preda anual, ln funcție de numărul oilor deținute :— pînă la 5 oi — o oaie sau un miel ;— intre 6 și 10 oi — două-trei oi sau miei ;— intre 11 și 20 oi — șase-șapte oi sau miei ;— între 21 și 30 oi — zece-douăsprezece oi sau miei— peste 30 oi — la fiecare 10 oi în plus, cite 4 oi sau miei— peste 50 oi — la fiecare 10 oi în plus, cite 5 oi sau miei.Mieii trebuie să fie predați la o greutate de cel puțin 15 kg. Nu . se iau in calcul, la stabilirea obligațiilor de contractare și predare, mieii rezultați din fătările duble.D. Carne de pasăre și iepuri de casă. Fiecare gospodărie a țăranilor cooperatori și a producătorilor particulari va livra 10 kg carne de pasăre în viu (găini, curci, gîște, rațe)f sau de iepuri de casă.E. Lapte. Gospodăriile membrilor cooperativelor agricole de producție și ale țăranilor particulari sint obligate să contracteze vînzarea a cel puțin 800 litri lapte de fiecare vacă și a cel puțin 17 litri de fiecare-oaie sau produse lactate in echivalent.Gospodăriile care au un număr mai mare de vaci și obțin o cantitate mai mare de lapte sint obligate să contracteze și să predea la fondul de autoaprovizionare și la fondul de stat întreaga cantitate de lapte care depășește nevoile proprii de consum.F. Ouă. Gospodăriile membrilor cooperativelor agricole de producție și gospodăriile producătorilor particulari au obligația de a contracta și preda cel puțin 25 de ouă pentru o găină ouătoare, dar nu mai puțin de 250 de ouă anual.

- DINAMO MINSK 1-1dăruire de sine, un înalt spirit de luptă sportivă pentru culorile patriei! Așa cum le stă în obicei, campionii României au cules roadele unei pregătiri serioase, o pregătire pe deplin adecvată întrecerii din această competiție de prestigiu. De aceea, cu satisfacție putem afirma că ieri, pe planurile tactic și tehnic, echipa noastră a stăpînit meciul cu formația campioană a U.R.S.S., o formație deosebit de viguroasă, de travaliu intens, bine cotată datorită scorurilor mari cu care cîștigase meciurile precedente. După cum s-a putut observa pe micile ecrane, fotbaliștii români au reușit să destrame asalturile în valuri ale adversarilor, printr-un joc sigur și dîrz în apărare, în cadrul căruia se cuvine să evidențiem și prestația excelentă a portarului Moraru, de asemenea, să contraatace periculos în repetate rînduri, portarul Kubriko respin- gind cu multă dificultate mingile trimise, de pildă, de Orac și Movilă. La această bună evoluție, echipa noastră campioană a aliniat următoarea formație : Moraru — Rednic, I. Marin, Nicolae, Stănesțu — Movilă, Andone, Dragnea — Turcu (Țălnar), Augustin (Mulțescu), Orac.Pentru meciul-retur, de la București — 21 martie, așteptăm de la fotbaliștii și antrenorii echipei noastre același spirit patriotic, aceeași pregătire temeinică, aceeași muncă plină de abnegație, pentru a răspunde prin performanțe încrederii acordate de mulțimea amatorilor de fotbal din patria noastră.
V. MIRONESCU

La Craiova, în meci amical : 
ROMÂNIA - GRECIA 2-0Ieri, Ia Craiova, într-un meci amical, echipa reprezentativă a României a întrecut pe cea a Greciei cu scorul de 2—0 (1—0), după un joc de bună factură tehnică, în pofida terenului dificil și a timpului neprielnic.Golurile au fost înscrise de Coraș (min. 16) și Mateuț (min. 60).La turneul de la Tașkent pentru echipele naționale de juniori, reprezentativa României a învins formația similară a Ungariei cu scorul de 2—1.

G. Lină. Crescătorii de ovine au obligația ca, în raport cu numărul de ovine deținute și rasa acestora, să contracteze și să predea, la fondul de stat, următoarele cantități de lină pentru fiecare oaie sau berbec :— 1 kg lină grosieră ;— 1,5 kg lină semifină ;— 2,5 kg lină fină.Crescătorii care dețin peste 30 de oi sau berbeci sînt obligați să contracteze întreaga cantitate de lină rezultată de la animalele care depășesc acest număr.Predarea linii se va face pînă la 15 iulie, la data stabilită prin decizia comitetului executiv al consiliului popular județean, la propunerea întreprinderii județene pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile, astfel incit să nu depășească 5 zile de la data începerii tunsului oilor.H. Piei și blănuri. Gospodăriile populației sint obligate să livreze la fondul de stat, in raport cu specia și numărul de animale tăiate, următoarele cantități de piei și blănuri :a) La ovine— pînă la 5 ovine — o piele î— de la 6—10 ovine — 3 piei ;— de la 11—20 ovine — 50 la sută din pieile rezultate ;—* de la 21—30 ovine — 60 la sută din pieile rezultate ;— pentru ceea ce depășește numărul de 30 ovine — întreaga cantitate de piei rezultată.Pieile de ovine rezultate din fătările duble nu se iau în calculul obligației de predare.
b) La porcineConsiliile populare, împreună cu direcțiile generale pentru agricultură și industria alimentară vor lua măsuri pentru repartizarea, pe comune și gospodării, a unor sarcini concrete de contractare și predare la fondul de stat a pieilor de porcine.
c) La bovineTăierea bovinelor proprietate a persoanelor fizice este interzisă. în mod excepțional, tăierea bovinelor in afara abatoarelor poate fi făcută numai în cazul unor boli infecțioase, pe baza aprobării date, pentru fiecare caz in parte, de medicul veterinar. Pentru alte boli grave, incurabile sau accidente care pun în pericol viața animalelor, tăierea bovinelor se poate face numai în abatoare și centre de tăiere, cu aprobarea medicului veterinar al acestora și avizul medicului veterinar inspector de stat. In situația în care bovinele se află în locuri izolate, la distanțe mari de localități și nu pot fi transportate la abatoare sau centre de tăiere, tăierea se poate face, in mod excepțional, la locul unde se găsesc, numai dacă, datorită unor îmbolnăviri grave sau accidente care le pun in pericol viața, tăierea nu poate fi amînată ; aceste cazuri vor fi aduse de indată la cunoștința medicului Veterinar al celei mai apropiate circumscripții, care este obligat să se deplaseze fără în- tîrziere la fața locului pentru a stabili cauzele care au determinat tăierea și dacă aceasta s-a făcut în condițiile legii.Persoanele fizice sînt obligate să vîndă la fondul de stat pieile rezultate din aceste tăieri.Organele sanitar-veterinare sînt obligate să asigure predarea la fondul de stat a pieilor de bovine astfel tăiate și dezinfectarea lor in cazul bolilor infecțioase.
d) Blănurile de animale de crescătorie, inclusiv de iepuri de casăCrescătorii de animale de blană și iepuri de casă sint obligați să contracteze și să vîndă la fondul de stat 80 la sută din numărul blănurilor obținute de la animalele tăiate.
e) Viermii de mătaseGospodăriile populației sint obligate să crească viermi de mătase, să contracteze și să predea anual, la fondul de stat, 4—5 kg gogoși de mătase crude.

Sporuri de preț și prime de care beneficiază 
producătorii agricoliîn afară de prețurile de producție, de contractare șl de achiziție, producătorii agricoli beneficiază de următoarele sporuri de preț și prime :a) pentru animalele livrate în perioada 1 decembrie — 30 aprilie, la greutăți de peste 400 kg/viu, se acordă un spor de preț de 0,50 lei/kg ;b) membrii cooperativelor agricole de producție și producătorii particulari vor primi, pentru fiecare vițel obținut în gospodăria personală și îngrijit pe o perioadă de cel puțin 6 luni, contractat la fondul de stat, menținut pentru reproducție sau, după caz, pentru muncă, o primă de 400 lei.Unităților agricole socialiste care realizează 85 la sută din indicii de natalitate planificați pe județ li se acordă o primă de 400 lei pentru fiecare vițel obținut și îngrijit pe o perioadă de cel puțin 6 luni.

ză clar, riguros obligațiile ce revin producăto
rilor agricoli in ce privește realizarea, contrac
tarea și livrarea de animale, păsări și produse 
animale la fondul de autoaprovizionare și fon
dul de stat.

Redăm astăzi, in continuare, extrase din acest 
decretDin prima prevăzută la alin. 2 se acordă, pentru fiecare vițel, 100 lei îngrijitorului și cite 5 Iei operatorului de insămințări artificiale, șefului de fermă și medicului veterinar sau, după caz, tehnicianului veterinar al fermei.în cazul in care asistența sanitar-veterinară este asigurată de medicul de circumscripție, acesta primește, pentru fiecare vițel, cite 5 lei, fără ca suma totală să depășească suma cuvenită unui medic veterinar de fermă.Suma cuvenită operatorului de insămințări artificiale se acordă după fătare, dacă vițelul este sănătos.De asemenea, din prima cuvenită pentru fiecare vițel, potrivit alin. 2, unitățile agricole socialiste vor depune cite 10 lei pentru constituirea, la direcția generală pentru agricultură și industria alimentară, a unui fond de premiere a personalului de specialitate din oficiile și centrele de reproducție și selecție a animalelor și din rețeaua sanitar-veterinară.Unităților agricole socialiste care depășesc indicii de natalitate planificați pe județ li se acordă, în plus față de prima prevăzută la alin. 2, cite 100 lei pentru fiecare vițel obținut peste acești indici și îngrijit pe o perioadă de cel puțin 6 luni.Din prima prevăzută la alin. 7 se acordă, în plus, 20 lei îngrijitorului și cite 5 lei operatorului de insămințări artificiale, șefului de fermă și medicului veterinar sau tehnicianului veterinar al fermei ori, după caz, medicului veterinar de circumscripție, în condițiile prevăzute la alin. 4 și 5 ;c) membrii cooperativelor agricole de producție și producătorii particulari beneficiază, în plus, de o primă de 100 lei ce se acordă pentru fiecare vițel obținut de la juninci, cu condiția de a-1 îngriji pe o perioadă de cel puțin 6 luni.Unitățile agricole socialiste primesc, de asemenea, în plus, o primă de 100 lei pentru fiecare vițel sănătos obținut de la juninci. Din această sumă se acordă 50 lei persoanei care a îngrijit juninca cu cel puțin 6 luni înainte de prima monta.Primele prevăzute în prezentul articol se suportă de la bugetul de stat, cu excepția celei ce se acordă potrivit alin. 1 lit. b pentru vițeii contractați la fondul de autoaprovizionare și la fondul de stat.

Importante avantaje pentru producătorii 
care contractează animaleîn vederea stimulării livrărilor de animale la fondul de autoaprovizionare și la fondul de stat, pe bază de contracte, producătorilor li se acordă, la prețul de vinzare cu amănuntul, următoarele cantități de furaje concentrate, stabilite in raport cu specia, categoria și numărul animalelor livrate :

Specia și categoria 
de animale

Felul 
furajului U/M

Cantitatea
, pe on animal livrat

MembriiUnități . p .

particulari
1. Tineret bovin livrat

din zonele de deal și furaje
munte concen- kg 150 150
peste 300 kg/viu
350 kg/viu

trate

Sub 350 kg/viu
furaje se scad cîte 0,5 kg pentru
concert- kg fiecare kg/viu livrat sub
trate 350 kg

Peste 350 kg/viu
furaje se acordă în plus cîte
concen- kg 0,5 kg pentru fiecare
trate kg/viu livrat peste 350 kg

2. Pentru porci în greu-
tate de 110 kg/viu și 
peste această greutate,
livrați Ia fondul de 
stat pe bază de con-
tracte, de unitățile 
agricole cooperatiste
din zonele de deal și 
munte, preenm și de 
membrii cooperative
lor agricole de produc
ție și producătorii par
ticulari :

furaje 
concen
trate

kg 220 220

110 kg/viu
furaje se acordă în plus cile

peste Î10 kg/viu concert- kg 1,5 kg pentru fiecare
trate kg/viu livrat peste 110 kg

Producții de lapte sporite prin dezvoltarea
bazei furajereîn vederea sporirii producției de lapte, unitățile agricole de stat și cooperatiste vor lua măsuri pentru dezvoltarea producției de furaje, astfel incit să asigure, pentru fiecare vacă și bivoliță, următoarele cantități de furaje concentrate :

A. Unități de stat— 350 kg furaje concentrate pentru obținerea a 3 000 litri lapte. Cantitatea de 350 kg furaje concentrate se majorează cu ;— H kg Ia 100 litri, pentru o producție de lapte între 3 001—4 000 litri ;— 15 kg Ia 100 litri, pentru o producție de lapte intre 4 001—5 000 litri ț— 30 kg la 100 litri, pentru o producție de lapte de peste 5 000 litri.Cantitatea de 350 kg furaje concentrate se reduce cu 11 kg pentru fiecare 100 litri lapte obținut sub 3 000 litri.
B. Unități agricole cooperatiste— 300 kg furaje concentrate pentru obținerea a 2 000 litri îapt®.Cantitatea de 300 kg furaje concentrate se majorează cu :— 11 kg la 100 litri, pentru o producție de lapte între3 000 litri ;

— li kg la 100 litri, pentru o producție de lapte intre 3 001—4 000 litri ;— 15 kg la 100 litri, pentru o producție de lapte între 4 005 —3 000 litri ;— 20 kg la 100 litri, pentru o producție de lapte de peste 5 003 litri.Cantitatea de 300 kg furaje concentrate se reduce cu 11 kg pentru [ fiecare 100 litri lapte obținut sub 2 000 litri.Membrilor cooperativelor agricole de producție și producătorilor j particulari care livrează pe bază de contracte, la fondul de autoaprovizionare șl la fondul de stat, lapte de vacă sau bivoliță li s<s acordă, contra cost, la prețul cu amănuntul, furaje concentrate după cum mr- Imează :— pînă la 2 000 litri lapte livrat, cite 15 kg furaje concentrate pentru fiecare 100 litri ;— între 2 0OJL—2 500 litri lapte livrat, cîte 17 kg furaje concentrata pentru fiecare 100 litri ;— peste 2 500 litri lapte livrat, cîte 20 kg furaje concentrate pentru fiecare 100 litri.Producătorilor particulari din zonele de deal și munte care livreazăla fondul de tracte, lapte lapte livrat, amănuntul.
autoaprovizionare și la fondul de stat, pe bază de con- de oaie sau capră li se acordă, pentru fiecare 100 litri cîte 15 kg furaje concentrate, contra cost, la prețul cuJ



VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR .

Să triumfe rațiunea,

să prevaleze interesele păcii
| Imperativul înlăturării primejdiei nucleare
4 relevat la Conferința internațională de la Geneva. 
? a unor organizații de femei
| GENEVA. - La Palatul Noțiunilor 
ț din Geneva s-au deschis lucrările 
i unei conferințe internaționale cu 
? tema „Femeile și campania mon- 
* dială pentru dezarmare". La dez- 
ț bateri iau parte peste 130 de re- 
.1 prezentante ale organizațiilor de 
’ femei din unele țări europene,Idilei Vilii ui ivi IV» I I L. U I U fi V I 11-5

| S.U.A. și Canada care se pronun- 
i țâ împotriva pericolului nuclear și 
? a cursei înarmărilor, pentru dez- 
ț armare, securitate și pace.
i în luările lor de cuvînt, particl- 
/ pantele la conferință au dat ex-

presie îngrijorării femeilor din 
treoga lume in legătură cu propor
țiile, ritmul și pericolele cursei 
înarmărilor și au subliniat că se 
impun de urgența înfăptuirea dez
armării, în primul rînd a dezarmă
rii nucleare, adoptarea unor mă
suri care să ducă la eliberarea Eu
ropei și a lumii de primejdia fără 
precedent pe care o constituie a- 
cumuiarea unor stocuri tot mai mari 
de arme nucleare, din ce în ce mai 
sofisticate și mai distrugătoare.

in-

® Eiorturî pentru consolida
rea încetării' iacului în Liban 
• Convorbiri egipîeano- ita

lieneBEIRUT 7 (Agerpres). — Deși au scăzut în intensitate, schimburile sporadice de focuri în regiunea Beirutului au provocat moartea unei persoane și rănirea altor 12. Guvernul libanez a continuat eforturile în vederea consolidării încetării focului in perspectiva ■ reluării Conferinței asupra dialogului în Liban, stabilită pentru luni, 12 martie, la Lausanne. în acest sens, președintele Libanului, Amin Gemayel, l-a primit, miercuri, pe mediatorul saudit Rafiq Hariri, sosit în aceeași zi la Beirut.

Rezultatele alegerilor pentru Sovietul Suprem 
al U.R.S.S.MOSCOVA 7 — Trimisul Agerpres, S. Morcovescu, transmite : La Moscova au fost date publicității rezultatele oficiale ale alegerilor de la 4 martie pentru cele două camere ale Sovietului Suprem al U.R.S.S. — Sovietul Uniunii și Sovietul Naționalităților. în total, au fost aleși 1 499 dintre cei 1 500 de deputați în Sovietul Suprem.Din datele furnizate de Comisia electorală centrală rezultă că cei 750 de deputați in Sovietul Uniunii au întrunit sufragiile a 183 897 278 alegători. respectiv 99,94 la sută dintre cei înscriși pe listele electorale.

în Sovietul Naționalităților au fost aleși 749 de deputați, in favoarea cărora s-au pronunțat 99,92 la sută dintre alegători. Pentru desemnarea unui deputat in Sovietul Naționalităților, într-o circumscripție electorală din Kazahstan, urmează să fie organizate alegeri într-un viitor apropiat.Din totalul deputaților aleși în Sovietul Suprem al U.R.S.S., 527 sînt muncitori, iar 242 colhoznici. Din numărul total al deputaților în forul legislativ suprem al Uniunii Sovietice, 32,8 la sută sint femei.

SIRIA: „Z/IM REVOLUȚIEI"
H ORIENTUL MIJLOCIU
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ITALIA: Săptănrînă de acțiuni împotriva amplasăriij 
de rachete nucleareteritoriul Italiei. Cu același prilej, lîn cnnliln ci înciî fittiiln Ho învăță- /

CAIRO 7 (Agc-rpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a primit pe ministrul de externe, al Italiei, Giulio Andreotti, aflat intr-o vizită oficială la Cairo, anunță a- genția M.E.N. în încheierea întrevederii, ministrul italian a relevat, intr-o declarație de presă, că problemele discutate s-au axat, în principal, pe evoluția situației din Orientul Mijlociu. In legătură cu ultimele evenimente din Liban, a fost reafirmată necesitatea respectării suveranității acestei țări. Părțile au subliniat, totodată, importanța majoră pe care o acordă problemei palestiniene.

„Pacea și dezvoltarea sint indispensabile omenirii"
Premierul indian despre rolul mișcării de nealiniere

ROMA — Din inițiativa unor organizații locale studențești și de luptă pentru pace, la Modena s-a inaugurat Săptămina de acțiuni împotriva amplasării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe
în școlile și instituțiile de învăță- mint superior din oraș au avut loc Imitinguri consacrate luptei pentru i pace și împotriva cursei înarmări- ț lor nucleare. i Reuniune

DELHI 7 (Agerpres). — Mișcarea de nealiniere a jucat un rol important în lupta pentru menținerea și consolidarea păcii în lume, acțio- nind hotărît pentru reducerea încordării, nu numai în scopul evitării războiului, dar și al promovării unor relații de bună credință, colaborare și prietenie între popoare —, a declarat, in cadrul unei conferințe de . presă, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, informează agenția Taniug. Relevjnd că războiul dintre Iran și Irak continuă, in pofida apelurilor adresate de țările nealiniate de a se pune ca

păt ostilităților și a se trece la soluționarea pașnică a conflictului, Indira Gandhi a exprimat speranța că mișcarea de nealiniere va continua să-și aducă contribuția la triumful ideii că pacea și dezvoltarea sînt indispensabile omenirii.Premierul Indiei a arătat apoi că posibilitățile de promovare a cooperării dintre țările nealiniate și celelalte țări în curs de dezvoltare nu au fost, pînă acum, suficient folosită, chiar dacă au foșt făcuți pași înainte în această privință, și s-a pronunțat pentru extinderea acestei cooperări.
pentru încetareaJAPONIA: Miting 

cursei înarmărilor țse află mai multe obiective mili- ț tare americane, apelul de a-și in- » tensifica lupta împotriva amplasă-1 ril în Japonia de arme nucleare. în ? apel se exprimă neliniștea în legă- ț tură cu dotarea începînd din iunie l a navelor americane aflate în por- ’ turile nipone cu rachete „Toma- ț hawk" cu focoase nucleare. Aceste 1 proiecte, se spune în document, , periclitează securitatea Japoniei, și. 1 constituie un pericol pentru popu- i lația țării. l

TOKIO — „NU cleare pe pămîntul sub această deviză un miting pentru pace în orașul Nagoya, unul dintre cele mai mari centre industriale ale Japoniei. La miting au luat parte peste 3 000 de reprezentanți ai sindicatelor, organizațiilor de femei și tineret. Vorbitorii au condamnat creșterea demențialei curse a înarmărilor.Secția din Kanagawa a P.C. Japonez a lansat populației din tă prefectură, pe teritoriul

rachetelor nu- Japoniei 1“ — s-a desfășurat

aceas- căreia
STATELE UNITE : Sporirea cheltuielilor militare 

afectează grav programele socialeWASHINGTON — Liga orașelor din S.U.A. — organizație obștească din care fac parte reprezentanți ai municipalităților din peste 1 150 localități americane — s-a pronunțat împotriva creșterii cheltuielilor militare, ceea ce antrenează o diminuare considerabilă a programelor sociale. Intr-o conferință de presă

care a avut loc la Washington cu prilejul convenției anuale a organizației, J. Latimer, președintele ligii, primarul orașului Saint. Paul, a relevat că orașele americane sînt deosebit de puternic afectate de reducerea, în ultimii ani, a programelor sociale.
| AUSTRALIA : Avertisment al oamenilor de știință4 CANBERRA. — La Canberra a’ apărut cartea intitulată „Australia i și războiul nuclear", alcătuită pe a baza materialelor prezentate , la5 conferința internațională asupra il Urinărilor unui conflict nuclear ? asupra acestei țări. în volum se ț subliniază că și Australia va fi ,t afectată de un eventual război nu- J clear : explozia concomitentă a mii '1 de focoase nucleare va distruge | orice formă de viață situată la

multe mii de kilometri de teatrul i de acțiuni militare. Luînd cuvintul7 cu prilejul lansării cărții, profeso- ț rul M. A. Denborew, de la Univer- ț sitatea Națională din Canberraj a / relevat că omenireă trebuie să fâcă ț totul pentru oprirea cursei înarma- i rilor și a chemat guvernul austra- ■ lian să interzică acostarea în por- . turile australiene a navelor militare ț avînd arme nucleare la bord.

a „Grupului celor 77‘6 
consacrată dificultăților 
economice ale statelor

' latino-americaneNAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite a avut loc o ședință plenară a „Grupului celor 77", consacrată examinării problemelor economice ale țărilor din America Latină. In dezbateri s-au relevat pe larg efectele deosebit de grave pe care le au asupra țărilor în curs de dezvoltare din America Latină asemenea fenomene cum sint criza economică mondială, agravarea stării de subdezvoltare și a decalajelor economice, plafonul inalt al datoriei externe a statelor latino-americane și rata ridicată a dobinzilor practicate de marile bănci internaționale.Un document dat publicității de Secretariatul O.N.U. arată că datoria externă totală a țărilor latino-americane a ajuns la 309 miliarde de dolari, aceste state fiind nevoite să-și impună mari sacrificii pentru plata împrumuturilor contractate și a dobinzilor aferente. *Referindu-se la dificultățile financiare ale statelor în curs de dezvoltare, prirnui ministru al Noii Zeelande, Robert Muldoon,: a apreciat că reducerea barierelor comerciale oriunde este posibil constituie cea mai bună soluție pentru ieșirea din situația dificilă creată de faptul că o serie de țări nu-și mai pot achita datoriile externe. Potrivit.. agepției tl.P.I., premierul neozeelandez, care a insistat în ultima vreme pentru organizarea unor reuniuni internaționale la nivel inalt în scopul reexaminării regulilor de bază ale comerțului mondial, s-a pronunțat pentru „crearea de condiții, in care națiunile debitoare să poată obține suficientă valută pentru a-și plăti datoriile".

DE PRESA
; ȚIP SCTWt

A.

î LA TRIPOLI a avut loc o în- | tîlnire intre Moamrrier El Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de la
II Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, și Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Con-1 siliului de Stat al R.P. Bulgaria, 1 aflat într-o vizită in capitala libia- nă. Cu acest prilej — informeazăI agenția B.T.A. — a fost examinat un cerc larg de probleme ale situației internaționale actuale, ale
I luptei pentru pace, destindere și dezarmare, pentru libertate și independență națională, fiind acordată o atenție deosebită situației dinI Orientul Mijlociu.

SESIUNE. Delegații la lucrările■ celei de-a 40-a sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului auI adoptat prin consens un proiect de convenție împotriva torturii și aI altor pedepse sau represiuni fizice I inumane și degradante. Unul dintre principalele puncte ale acestui pro- Iiect se referă la angajamentul fiecărui stat de a judeca pe teritoriul său pe autorul prezumat al unui act de tortură. De asemenea, docu-I mențul declară că nici o circum- I stanță excepțională nu poate fi in- ’ vocată pentru a justifica tortura. I Proiectul de convenție va fi prezentat Adunării Generale a O.N.U.I ÎNTREVEDERE. Președintele P.C. I din Austria, Franz Muhri, a avut la ' Viena o întrevedere cu președintele P.C. German, Herbert Mies. AuI fost discutate probleme ale luptei

pentru pace și pentru asigurarea i dreptului la muncă.
LA SOFIA a avut loc, miercuri, semnarea acordului comercial și de plăți bulgaro-chinez pe 1984, care I prevede sporirea schimburilor comerciale dintre cele două țări cu 4 I la sută în comparație cu 1983.
CONSULTAREA PRELIMINARĂ a electoratului Partidului Democrat din S.U.A., din statul Vermont, des- I fășurată marți, marchează a treia victorie consecutivă a senatorului I Gary Hart din seria preliminariilor | pentru desemnarea candidatului acestui partid lâ alegerile preziden- i țiale din noiembrie. El a obținut 71 la sută din voturi, față de<20.la sută • cit au revenit fostului vicepreședinte Walter Mondale, considerat fa- I voritul cursei pentru învestitură, și | 8 la sută primite de Jesse Jackson.
DEMISIE. Primul ministru sirian, | Abdel Rauf Al Kassem, a prezentat demisia cabinetului său președinte- . • lui Siriei, Hafez Al-Assad, care l-a însărcinat cu formarea unui nou ’ guvern — s-a- anunțat oficial la Damasc, potrivit agenției France I Presse. .............. |
PREȘEDINTELE GRECIEI, Con- > stantin Karamanlis, a avut o între- I vedere cu omologul său cipriot, Spyros Kyprianou, în legătură cu „evoluția problemei cipriote", se | arată intr-un comunicat oficial pn- I blicat la Atena, potrivit agenției France Presse. i

Situat in regiunile de vest ale Siriei, la nord de. Damasc, Homsul este al treilea oraș ca mărime al acestei țări, in uzinele și întreprinderile sale lucrînd peste 50 000 de muncitori. La sfîrșitul lunii trecute, in existența tinărului centru industrial a avut loc un eveniment important : specialiștii români, în colaborare cu cei sirieni, au încheiat probele finale de funcționare a Complexului pentru producerea de t.riplusuperfosfați de sodiu, una dintre cele mai mari întreprinderi industriale ale Siriei, menită să a- ducă o contribuție hotărîtoare la valorificarea unei importante bogății naturale a țării, Ia aprovizionarea agriculturii cu îngrășămintele chimice necesare și la creșterea veniturilor valutare ale țării.Acest succes al economiei siriene apare cu atit mai semnificativ cu cit el a fost obținut in preajma sărbătoririi unul important eveniment din istoria Siriei contemporane, împlinirea a 21 de ani de la preluarea puterii de către forțele populare, sub conducerea Partidului Baas Arab Socialist, eveniment sărbătorit în fiecare an ca „Zi a Revoluției". Schimbările structurale inaugurate odată cu acest act au luat o deosebită amploare după mișcarea de redresare din noiembrie 1970, inițiată de președintele Hafez Al-Assad, care a imprimat un puternic avint acțiunii de valorificare a resurselor materiale și umane, in interesul dezvoltării ță

rii. Numai în ultimii ani au intrat în funcțiune peste o sută de noi obiective industriale, au fost electrificate sute de sate, s-au extins considerabil suprafețele irigate.Realizările poporului sirian pe calea făuririi unei vieți noi sînt urmărite cu viu interes de poporul român. Intre România și Siria s-au statornicit, cum se știe, relații de strinsă prietenie întemeiate pe stimă și respect reciproc, in a căror dezvoltare continuă un rol determinant l-au avut întilnirile de la Damasc și București dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad, încheiate de fiecare dată cu acorduri și înțelegeri care au deschis ample perspective conlucrării dintre cele două țări, concretizată, alături de Complexul de la Homs, in alte importante obiective cum ar fi rafinăria de la Ba- nias, fabrica de ciment de la Sheik Said, lucrările de hidroameliorații de pe valea Eufratului ș.a.Poziția consecventă a președintelui Nicolae Ceaușescu, a României socialiste de sprijin și solidaritate cu cauza popoarelor arabe, de realizare a unei soluții globale, drepte și trainice a situației din Orientul Mijlociu se bucură de prețuirea poporului sirian, a conducerii sale.Neîndoios, întărirea prieteniei și colaborării româno-siriene corespunde pe deplin intereselor celor două țări și popoare, constituind, totodată, o contribuție de seamă la cauza păcii și înțelegerii internaționale.
r. p. d. coreeană: Reînnoirea propunerii privind 

organizarea de convorbiri tripartitePHENIAN 7 (Agerpres). — Premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, Kang Song San, a transmis, potrivit agenției A.C.T.C., la 7 martie, „primului ministru" al Coreei de Sud, Chin lee Chong, o scrisoare în care se evidențiază, încă o dată, importanța și caracterul realist al propunerii R.P.D. Coreene, făcută la 10 ianuarie 1984, cu privire la organizarea de convorbiri tripartite între R.P.D. Coreeană, S.U.A. și autoritățile din Coreea de Sud. Aceasta prevede inițierea de negocieri tripartite, în cadrul cărora să fie discutate, în primul rînd, probleme cum sint semnarea unui acord de pace între Coreea și Statele Unite,; retragerea trupelor americane și a armelor nucleare din Coreea de Sud, precum și adoptarea unei declarații de neagresiune între Nordul și Sudul Coreei. R.P.D. Coreeană consideră că astfel ■s-ar realiza o reducere a tensiunii in Peninsula Coreea, ceea ce ar constitui o condiție indispensabilă pentru convorbiri ulterioare directe între

Nord și Sud cu privire la reunifi- carea pașnică și independentă a patriei.Exprimînd regretul că . partea sud- coreeană se opune convorbirilor tripartite propuse de R.P.D. Coreeană, premierul Consiliului Administrativ al R.P.D.C. explică, in noua sa scrisoare, că, în situația prezentă, cind trupele americane ocupă încă teritoriul Coreei de Sud. iar comandantul forțelor militare ale S.U A. deține și prerogativele de comandă supremă asupra armatei sud-coreene, autoritățile din Coreea de Sud nu au posibilitatea reală de a lua hotăriri majore fără consimțămintul S.U.A.Dacă autoritățile sud-coreene vor ține seama de propunerile rezonabile și realiste făcute de R.P.D. Coreeană, „noi avem intenția să luăm in considerație ideea convorbirilor directe intre Nord și Sud" — arată in scrisoarea sa premierul Kang Song San, subliniind, în încheiere, injus- tețea poziției adoptate de autoritățile de la Seul.
Persistă divergențele asupra „Dosarului agrar" aî C.EXBRUXELLES 7 (Agerpres). — O- ficialități ale Pieței comune apreciază că. rquiiiunea la nivel înalt a C.E.E., programată pentru 19 și 20 martie a.c., ar putea fi subminată de lipsa de progrese in ce privește rezolvarea divergențelor lnterco- munitare, scrie agenția Reuter, într-o relatare pe această temă.Agenția remarcă existența unui pesimism și mai evident după ce în-

tîlnirea dintre președintele Franței, Franțois Mitterrand, și primul miniștrii .al Marii.. Britanii, Margaret Thatcher, s-a încheiat fără nici uh rezultat. Se afirmă chiar că Franța, care este președinte în exercițiu al C.E.E., ar putea să amine proiectata reuniune de la care se așteaptă rezolvarea problemelor bugetare și agrare ale Pieței comune.
FEMEILE - în primele rindnri ale luptei pentru apărarea păcii9 a vieții

Femeile,
Mame, soții, fiice, surori...
Firesc, ele, care dau viață — se ridică în apărarea 

vieții, împotriva morții 1 Atitudinea lor militantă izvo
răște din simțul răspunderii față de viitorul copiilor, 
pentru asigurarea dreptului fundamental la viață al 
tiituror locuitorilor planetei.

De aceea, pe baricadele luptei pentru pace, des
fășurate pe toate meridianele, femeile se constituie în- 
tr-o forță din cele mai puternice. în cadrul unor ample 
manifestări — mitinguri, demonstrații, marșuri, sim
pozioane, apeluri — ' mișcarea femeilor împotriva 
cursei înarmărilor, pentru apărarea păcii, bunul cel 
mai de preț al oamenilor — cîștigă pe zi ce trece în 
intensitate.

R.F.G.
„Cartier după cartier, 

oraș după oraș, 
regiune după regiune 

să devină zone 
denuclearizate !”

,.Împotriva celei mai mari ame
nințări din istoria omenirii trebuiq 
să să ridice cea mai mare mișcare 
a popoarelor. Pe deasupra deosebi
rilor politice sau de altă natură ne 
unește sentimentul că viața, noas
tră, a tuturor este grav amenințată". Aceste cuvinte.. au fost rostite de prof. Ingrid Kurz de la „FORUMUL PENTRU PACE DIN HAMBURG", grupare care, împreună cu alte organizații pacifiste din R.F. Germania, a lansat lozinca: „For
țele păcii din R.F.G. nu se vor re
semna cu staționarea rachetelor !“.Acesta este răspunsul hotărît al femeilor din R.F.G., ca și ai celor mai largi pături ale populației, față de instalarea primelor rachete nucleare cu rază medie de acțiune „Pershing" pe teritoriul țării. Un larg sprijin acordă o serie de organizații de femei acțiunii „Cartier 
după cartier, oraș după oraș, re
giune după regiune trebuie să de
vină zone denuclearizate".La Dusseldorf și Aachen au fost organizate ample manifestații sub deviza : „Războiul poate și trebuie 
să fie prevenit prin negocieri și 
trecerea la măsuri efective de 
dezarmare !“ ; la Baden-W'tirttem- berg, la baza Mutlangen, unde sint staționate componente ale noilor rachete, femeile au desfășurat o manifestație de protest scandînd : 

„Nu vrem rachete nucleare" și 
„Locuri de muncă, nu rachete !“ ; la Bonn, Kiel. Hanovra. Bremen, Hamburg, Miinchen — mit și mii de femei s-au alăturat demonstrațiilor pentru pace și dezarmare, exprimindu*și năzuința fierbinte de a trăi intr-o lume ferită de coșmarul. unui război, nuclear.,
MAREA BRITANIC 

„Purtăm răspunderea 
supremă 

pentru viitorul 
copiilor noștri”Asociația suedeză pentru pace și justiție a propus ca femeile britanice care aii inițiat șl desfășoară lupta de la baza de Ia Greenham Common, unde urmează a fi instalate 93 rachete de croazieră, să fie desemnate. candidate la Premiul Nobel pentru pace pe 1984. într-o scrisoare adresată Comitetului însărcinat cu decernarea premiilor Nobel, asociația subliniază : „Fe

meile de la Greenham Common au 
arătat, prin acțiunile lor, cit de 
amenințați sint europenii de cursa 
înarmărilor nucleare. Perseverența 
lor, curajul de a fi zi și noapte 
participante active la o bătălie de 
care depinde viața noastră, a tu
turor, le-au adus respectul și apre
cieri binemeritate".Este a treia .iarnă pe care curajoasele femei de la Greenham Common o înfruntă ădăpostin- du-se la începui în Corturi ridicate la intrarea bazei’, iar după ce autoritățile au distrus cu buldozerele tabăra de corturi și au interzis ridicarea altora noi, în simpli saci de 

dormit, așezați direct pe pămînt. Au fost bruscate, tirite prin noroi, arestate. Dar nu s-au descurajat. Deviza sub care au pornit lupta : 
„Femeile — pentru viața pe pă- 
mint", exprimă însăși esența nobilei meniri a femeii : aceea de a da viață și a ocroti viața. în lupta lor nu au fost și nu sint singure : zeci și zeci de organizații le sprijină permanent. într-o singură zi, ele au reușit să mobilizeze în jurul bazei peste 30 000 de persoane, for- mmd un uriaș „lanț viu".

„Ne asumăm răspunderea pentru 
viață, pentru viitorul copiilor noș
tri — a declarat Simone Wilkinson, una din militantele pentru pace. „De aceea nu vom pleca de 
la Greenham. Common pînă nu vor 
fi retrase rachetele !“.

„LANȚUL VIU AL PĂCII11

Peste 30 000 de femei din Marea Britanie au format un „lanț viu 
al păcii" în jurul bazej de la Greenham Common, expresie a voinței 
ferme de a se opri amplasarea noilor rachete nucleare pe teritoriul țârii

ITALIA

„8 Martie - zi de luptă 
pentru pace 

și dezarmare”La Comiso, in Sicilia, au avut loc numeroase demonstrații organizate de femeile italiene pentru a protesta împotriva sosirii primelor componente ale rachetelor americane la baza militară din localitate, Peste 1.5 milioane persoane, intre care numeroase femei, și-au pus pină in prezent semnătura pe „Chemarea de protest împotriva cursei înarmărilor nucleare". In sprijinul campaniei de stringere de semnături pe acest document, la Roma a avut loc o intîlnire pentru pace desfășurată sub lozinca „Fe
meile împotriva războiului". Participantele — reprezentante ale partidelor politice, oameni de știință și cultură — au adresat un apel tuturor femeilor din Italia pentru marcarea zilei de 8 Martie drept „Zi de luptă pentru pace și dezar
mare".

SALA.
„NLrs distrugerii 

nucleare”Sub lozincile „NU — rachetelor 
-Pershing 2» și de croazieră in Eu
ropa „NU — cursei înarmări
lor !“, „Să apărăm pacea pe pă
mînt !“ un mare număr de femei, membre a peste 150 de organizații obștești din Statele Unite care militează pentru dezarmare și pace,

„PELA PAZ!" (PENTRU PACE). Femeile portugheze au găsit această formă originală de a-și exprima hotărirea 
ca, împreună cu femeile din întreaga lume, să .facă totul pentru împiedicarea holocaustului nuclearau participat la o serie de manifestări in diverse localități din țară. Sugerînd, în mod simbolic, moartea atomică, ele s-au întins pe cal- darim, stînd nemișcate minute in sir. Locurile de desfășurare a acestor acțiuni au fost : uzinele „Williams International Corp." din statul Michigan, specializate în fabricarea rachetelor „Cruise" : întreprinderea firmei Sperry Univoc" din St. Paul (Minnesota), care produce componențe pentru arme nucleare ; șantierele navale de la Groton, statul Connecticut, unde se construiesc submarinele nucleare „Trident". în repetate rinduri poliția a operat arestări.

BELGIA

„Semnături 
pentru pace”Jeanne Lindekens, gospodină din Merksem, orășel de lingă Antwerpen, s-a încadrat tirziu in rin- dul luptătorilor pentru pace din Belgia. Pină nu de mult ea a stat deoparte, crezînd că sint destui aceia care iși ridică in mod public

SIMBOLUL PORUMBEILOR ALBI

glasul împotriva armelor nucleare. Dar pină la urină a înțeles, ca și mu'lțf alți cetățeni belgieni, că acum în joc este însuși viitorul omenirii, că un război nuclear poate duce la dispariția vieții de pe planeta noâstră. •Conștiință acestui pericol a îndemnat-o pe gospodina in virsță de 52 de ani să caute să facă ceva mai deosebit. Și' a pornit să străbată .orășelul Merksem. umblînd din casă în casă, vorbind oamenilor, chemindu-i să acționeze Așa se faee că pe un apel care cere interzicerea armelor nucleare și trecerea la înfăptuirea dezarmării Jeănne Lindekens a' strîns nu mai puțin de 8 000- de semnături, pe care ea le-a numit „semnături pen
tru pace".

JAPONIA.

„Voi, care dați viață, 
salvați viața!”

„Noi, mamele din Hiroshima, ne 
adresăm mamelor din lume : Voi, 
care dați viață, salvați viața ! Sal
vați omenirea

Cu aceste cuvinte patetice, sute de mame din Hiroshima — prima localitate din lume victimă a unui bombardament atomic — s-au adresat femeilor din întreaga lume che- mindp-le să acționeze cu hotărîre pentru lichidarea armelor nucleare, pentru dezarmare și pace.Recent, organizațiile democratice, de femei și-au exprimat, intr-o declarație comună inaintătă primului ministru al Japoniei, neliniștea profundă față de politica de sporire a cheltuielilor militare ale Japoniei. Documentul exprimă îngrijorarea organizațiilor de femei in legătură cu intențiile S.U.A. de a trece la dotarea cu rachete nucleare de tip „Tomahawk" a navelor militare americane staționate in porturile japoneze. Totodată,, se cere autorităților nipone să respecte neabătut cele trei principii nenucleare înscrise in constituția țării : de a nu produce, a nu 50- seda și a nu permite intrarea pe teritoriul țării a armamentului nuclear.
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