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A

EWie oi cuvintarea teffăsia iâcolao Ceancu
FAMILIA CU MULȚI COPII 
o lege a vieții și împlinirii umane.

o nobilă îndatorire patriotică
„Întreaga noastră activitate trebuie să aibă permanent în vedere 

asigurarea unei sănătăți cit mai bune a populației, sporirea natalității, 
realizarea unei structuri cit mai armonioase de virstă a poptdației. De 
aceasta depind viitorul patriei, însăși făurirea cu succes a socialismului 
și comunismului în patria noastră".

NICOLAE CEAUȘESCUCuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Consiliului Sanitar Superior reprezintă, fără indoială, unul din acele documente de natură să constituie puncte de referință in dezvoltarea unei națiuni, să pună in plină lumină probleme intr-adevăr decisive pentru progresul economico-so- cial, pentru viitorul oricărei țări : asigurarea unui spor demografic corespunzător, a sănătății și vigorii populației. Cu vibrant patriotism și cu o emoționantă căldură și înțelegere umană, cu sentimentul răspunderii deosebite și al grijii neprecupețite față de viitorul națiunii noastre socialiste, în spiritul înaltei principialități comuniste, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ridicat deschis și sincer in fața.întregului popor această problemă fundamentală pentru dezvoltarea șî înflorirea neîntreruptă a țării.După cum s-a arătat, cu prilejul recentei analize efectuate de Comitetul Politic. Executiv, al C.C. al, "P.C.R. s-a constatat o scădere foarte serioasă a natalității, o creștere inadmisibilă a întreruperilor de sarcină și, ca urmare, o diminuare a sporului natural al populației. Dată fiind însemnătatea excepțională a acestor probleme, Consiliul Sanitar Superior a analizat. în ședința sa din 7 martie, situația generală a sănătății populației și, in mod. deosebit, starea demografică,

precum și măsurile ce trebuie luate in vederea înfăptuirii neabătute a politicii partidului de creștere corespunzătoare a sporului natural al populației — analiză încununată de cuvintarea secretarului general al partidului, președintele Republicii, care a jalonat totodată un amplu program de măsuri, direcțiile de acțiune și orientările necesare.Problema numărului de copii nu poate fi privită ca o problemă strict personală — practic, în imensa majoritate a țărilor lumii se aplică politici demografice specifice, desigur diferite intre ele, potrivit condițiilor concrete, situației existente, sarcinilor pe care și le pun societățile respective ; dar, cu toată această diversitate, este o realitate preocuparea pentru dirijarea procesului demografic in direcțiile dorite, aplicarea unor măsuri corespunzătoare scopului propus. Or, ih ce privește România, țară socialistă in curs de dezvolt are, „e,ste „bine cunoscut că partidul, organizatorul construcției socialiste și comuniste, a trasat înaintea poporului vaste programe constructive, directive grandioase, urmărind o puternică dezvoltare a forțelor de producție, toate avind drept scop bunăstarea și fericirea omului. Iar asigurarea unui spor demografic corespunzător este o cerință de bază pe ambele planuri — atit

pentru asigurarea potențialului necesar înfăptuirii acestor mari obiective, cit și pe plan spiritual, ca o componentă inseparabilă a implinirii umane.In legătură cu aceasta, una din concluziile de însemnătate esențială, evidențiată de cuvintare, este aceea că neajunsurile înregistrate în domeniul creșterii demografice nu au o bază obiectivă : realitatea este că dezvoltarea e- conomico-socială a țării • asigură o bună bază materială pentru o- crotirea sănătății și realizarea sporului demografio. Prin numărul medicilor, al personalului sanitar mediu, al spitalelor și dispensarelor, România se situează astăzi printre țările cu un sistem sanitar avansat ; medicina românească a înregistrat progrese și ocupă, in multe domenii, un loc de frunte. 'Consemnind aceste fapte și realități, secretarul general al partidului a, dat, totodată, o înaltă apreciere activității desfășurate în do- meniul medical, subliniind că nu există practic vreun sector in care medicina românească să nu poată acționa și rezolva problemele , cu competență și spirit de răspundere. Un Ioc cu totul deosebit în cadrul preocupărilor pe acest tărim îl o- cupă organizarea unui sistem modern de ocrotire a mamei și copilului. Dezvoltarea creșelor și a altor

instituții destinate creșterii sănătoase a copiilor, asistența socială și alocațiile acordate de stat familiilor cu copii, alte măsuri adoptate ca urmare a înfăptuirii politicii generale a partidului permit societății noastre socialiste să asigure condiții bune, și tot mai bune, pentru dezvoltarea armonioasă a poporului, a națiunii.în aceste condiții, una din sarcinile de căpetenie,. spre care se cer concentrate eforturile tuturor factorilor implicați in procesul educativ, este întărirea familiei, combaterea manifestărilor de comoditate, de superficialitate, care fac ca in u- nele căsnicii problema copiilor să fie abordată din unghiuri de vedere ușuratice, frivole, al unor privațiuni mărunte, de moment — ig- norindu-se, nu o dată pînă cind este prea tirziu, că familia normală, familia stabilă, celula de bază a societății, este familia cu mulți copii. într-o societate că a noastră,- care pune Lin. .centrul preocupărilor sale omul, împlinirea și fericirea lui, nu se poate concepe existența familiei fără copii. Ce fel de familie este aceea care ignoră înseși legile na- . turii de a asigura viața și dezvoltarea vieții? Cea mai înaltă, cea mai firească, cea mai umană in-
(Continuare in pag. a Il-a)

Răspundere pentru trăinicia familiilor, 
pentru vigoarea poporului nostru

Bucuria de a avea copii, 
satisfacția de a-i crește sănătoși, 

in cinste și demnitate

In spiritul preocupărilor constante ale partidului și statului nostru față de asigurarea progresului socio-economic al țării legat de dezvoltarea armonioasă, echilibrată a populației, importanta, cuvintare rostită de tovarășul Nicolae Ceausescu la recenta ședință a Consiliului Sanitar Superior subliniază, in mod clar, ce sarcini și ce răspunderi deosebite ne revin nouă, medicilor, specialiștilor, pentru întărirea și apărarea familiei — ca celulă de bază a națiunii — pentru creșterea natalității, a vigorii și tinereții poporului nostru.în adevăr; ce bucurie poate fi mai mare decît aceea de a avea și de a crește copii ?Nu rareori medicii din specialitatea ce o profesez sint solicitați insistent, mai ales de femei in virstă de 35—40 de 'ani, să facem tot ce este posibil pentru a le ajuta să dea naștere unui copil. Argumentul pe care ni-1 aduc, aproape invariabil, sintetizează, o mare dorință, dar și un mare adevăr : viața fără copii nu are sens. Si le dăm dreptate. Dar, cu toate progresele înregistrate pină acum in știința și practica medicală, rezultatele nu sint întotdeauna certe. Ceea ce putem spune insă în mod cert este faptul că tratamentul pentru menținerea sarcinii sau pentru combaterea sterilității este mai ușor de făcut și mai eficace la vîrste tinere decît la 38—40 de ani, cind în organismul femeii încep să apară anumite modificări fiziologice.Tinerii trebuie să fie familiarizați din timp in legătură cu calitatea lor de viitori părinți. încă din copilărie se impune cunoașterea a- mănunțită a stării de sănătate a fetițelor și, ulterior, a adolescentelor pentru a se putea interveni la timp în rezolvarea unor patologii care ar putea influența dezvoltarea normală a viitoarei mame. Medicul pediatru, avizat de existența acestor stări, poate contribui, colaborind cu alți specialiști (ginecolog, endocri- nolog), la îndepărtarea deficiențelor organice sau a tulburărilor endocrine depistate. In perioada școlarizării, evoluția adolescentelor trebuie urmărită de medicul pediatru și de medicul școld, care trebuie să le instruiască in sensul păstrării sănătății prin respectarea u-

nor reguli de igienă obligatorii a fi cunoscute de orice tinără viitoare mamă. Mai tirziu. in perioada de- săvirșirii dezvoltării psihosomatice și mai ales înainte de întemeierea familiei, tinerele și tinerii trebuie îndrumați și sfătuiți la nivelul cabinetelor. de specialitate, premari- tale, existente in municipii șl sectoare pentru a-i ajuta să prevină eventualele eșecuri in dorința lor de a avea copil sănătoși. In situațiile in care există incompatibilități —. de grup sanguin sau de Rh — între cei doi soți, aceștia trebuie ajutați să înlăture orice risc posibil. In astfel de cazuri, cel mai bun sfat este ca prima sarcină să fie neapărat menținută.
Conf. dr. Felicia’ REBEDEA șeful clinicii de obstetrică și ginecologie Giulești
(Continuare in pag. a Il-a)
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Măsuri concrete, acțiuni 
energice pentru aplicarea strictă 

a politicii demografice

Am citit, cu deosebită atenție, cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința Consiliului Sanitar Superior, care reflectă grija nemărginită a partidului șj statului pentru păstrarea tinereții și vigorii poporului nostru, pentru creșterea sa numerică. Secretarul general al partidului subliniază, in termeni vibranți, marea răspundere pe care generațiile de azi o au in fața viitorului națiunii, în cuvinte pline de căldură, președintele țării arată cit de inaltă este îndatorirea patriotică, cetățenească a fiecărei familii de a avea și a crește cit mai mulți copii, elogiind misiunea nobilă a femeii de a fi mamă, bucuria ei firească de a se vedea înconjurată de fiii și fiicele ei, tinere vlăstare ale întregii societăți.Cuvintarea tovarășului Nicolae ■ Ceaușescu atrage atenția cu deose

bită claritate șț putere de convingere asupra consecințelor negative legate de scăderea natalității, con-' comitent cu creșterea intreruperilor de sarcină. Secretarul general al partidului desprinde cauzele și indică limpede in ce fel trebuie să acționăm pentru înlăturarea cit mai rapidă a acestor fenomene grave, pentru îmbunătățirea stării demografice a țării.Firește, am citit această cuvintare reflectind foarte serios la răspunderea ce revine comitetului orășenesc de partid și consiliului popular al orașului nostru. La Codlea, sporul natural a fost, anul trecut, de 16 la
Margareta KRAUSS primarul orașului Codlea, județul Brașov
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Spitalul de copii din Oradea - cel mai mare edificiu de acest profil din țară — a fost realizat ca complexă, cu un staționar cu 605 paturi, o policlinică cu 14 cabinete de specialitate, precum și diagnostic și tratament, înzestrate cu aparatură modernă o unitate servicii de

Cu fierbinte recunoștință pentru condițiile 

de afirmare socială a femeii, pentru preocuparea 

statornică față de destinele poporului

EELEGRm ADRESATA
EOWR/iȘU mUE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Roman, 
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, .Cu prilejul zilei de 8 Martie, Ziua internațională a femeii, sărbătorită in acest an intr-o atmosferă de puternică angajare revoluționară, patriotică, a întregului popor, in uriașa muncă de înfăptuire a hotâriri- lor Congresului al' XII-lea al partidului, generată de marile evenimente politice ale anului 1984 — aniversarea a 40 de ani de la înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă de la 23 August 1944 și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român — gindurile milioanelor de femei din patria noastră se îndreaptă cu nemărginit respect și profundă recunoștință spre dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit al națiunii române, eminent conducător al partidului și statului, proeminentă personalitate a lumii contemporane, care v-ați consacrat întreaga viață libertății și independenței țării, triumfului cauzei nobile a socialismului și comunismului pe pămintul străbun al patriei.In acest an, sărbătorirea Zilei femeii are loc sub semnul vibrantelor mărturii ale mindriei patriotice, admirației și recunoștinței profunde pe care Întregul popor le nutrește față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, prilejuite de împlinirea a zece ani de cind prin voința supremă a națiunii române ați fost investit in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.Omagiind această aniversare care reprezintă un moment istoric înscris cu litere de aur în marea Carte a patriei, aducem cele mai calde și respectuoase mulțumiri pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru dezvoltarea României pe noi trepte de civilizație și progres, pentru fericirea întregii națiuni, în cele aproape două decenii de cind vă aflați în fruntea partidului și a țării, pe care poporul o denumește cu legitimă min- drie patriotică Epoca Ceaușescu.Ziua de 8 Martie reprezintă un fericit prilej de a da glas simțămintelor de fierbinte dragoste și aleasă prețuire, pe care femeile României socialiste, fără deosebire de naționalitate, le nutresc din toată inima față de mult stimata și iubita tovarășă Elena Ceaușescu, pentru contribuția sa remarcabilă in conducerea partidului și statului, la elaborarea șl înfăptuirea politicii de construcție socialistă, pentru prodigioasa sa activitate științifică, ce se bucură de deosebita considerație a întregului popor, de o largă recunoaștere internațională, pentru aportul remarcabil la dezvoltarea științei, invățămintului, culturii și artei.In această zi de sărbătoare ne îndeplinim o nobilă îndatorire de a vă adresa, din adincul inimilor, in numele milioanelor de femei din patria noastră, cele mai calde mulțumiri, profunda noastră - recunoștință pentru rolul dumneavoastră fundamental, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în elaborarea și înfăptuirea orientărilor partidului privind creșterea necontenită a participării femeilor la opera de construcție socialistă. Consecvența și spiritul umanist cu care militați pentru sporirea rolului și locului femeii în toate domeniile de activitate, îndemnurile și aprecierile pline: de căldură.'pe care legați, exprimat-, in repetaw rînduri, cu privire la capacitatea femeilor, constituie pentru noi puternice Imbolduri de a ne înzeci eforturile, de a munci ih spirit revoluționar, cu responsabilitate comunistă, pentru progresul și înflorirea patriei, pentru a fi la înălțimea încrederii pe care ne-o acordați, a cerințelor și exigențelor actualei etape de dezvoltare a patriei noastre., In numele tuturor femeilor de la orașe șî sate, ne reafirmăm și cu acest prilej adeziunea noastră deplină și devotamentul nețărmurit față de înțeleaptă politică internă și internațională a partidului și statului, al cărei genial strateg și arhitect sinteți dumneavoastră, reinnolndu-ne angajamentul ferm de a acționa cu abnegație și răspundere sporită pentru ^îndeplinirea exemplară a prevederilor planului pe 1984 și pe întregul cincinal, pentru transpunerea în viață a hotări- rilor Congresului' al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Acționînd cu hotărîre pentru înfăptuirea exemplară a prețioaselor indicații date de dumneavoastră Ia Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1983. femeile care lucrează in industrie, antrenate in ampla întrecere socialistă, iși concentrează eforturile, punîndu-șî in valoare întregul lor potențial creator, pentru îndeplinirea ritmică,, in condiții de inaltă eficiență și calitate.

a producției fizice, in primul rind a producției destinate exportului, participînd cu răspundere patriotică la reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil, introducerea progresului tehnic și îmbunătățirea calității produselor, la creșterea productivității muncii, întărirea' ordinii și disciplinei, a spiritului de responsabilitate in producție.Milioanele de femei de la sate se angajează să nun- cească cu toate. forțele și spirit gospodăresc pentru executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor din campania agricolă de primăvară, în vederea realizării ■ unor producții record, cerealiere și legumicole, dezvoltării zootehniei, cultivării intensive a fiecărei suprafețe de pămint, pentru creșterea in gospodăriile populației a unui număr cit mai mare de animale și păsări, asigurind sporirea contribuției acestora la înfăptuirea autoaprovizionării teritoriale și a fondului de stat cu produse agroalimentare.Femeile din cercetare, proiectare, invățămînt, artă și cultură, din domeniile ocrotirii sănătății, circulației mărfurilor și serviciilor către populație iși vor spori contribuția la realizarea sarcinilor profesionale, participînd activ la progresul general al societății noastre, la aplicarea în viață a principiilor eticii și echității socialiste, a legilor țării.Exprimîndu-ne profunda noastră recunoștință pentru grija statornică pe care o manifestați față de îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale femeilor, pentru preocupările dumneavoastră consecvente de întărire a, familiei, ca nucleu de bază al societății, ca prima școală în care copiii deprind tezaurul de valori morale ale poporului nostru, ne angajăm să desfășurăm o intensă activitate politico-edu- cativă in rindui maselor de femei. în spiritul indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, față de grija deosebită pentru menținerea vigorii și tinereții națiunii noastre — Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor vor acționa cu inaltă responsabilitate pentru creșterea rolului ce revine femeilor in a continua frumoasele tradiții ale familiilor românești cu mulți copii, pentru cultivarea sentimentului matern și a dragostei față de copii. Vom pune un accent mai mare pe educația patriotică și revoluționară, întensificînd munca educativă in rîndul femeilor pentru a-și îndeplini cu cinste îndatorirea ce Ie revine, ca soții și mame, de a înfăptui politica demografică a partidului și statului, de a crește și educa copiii în spiritul dragostei nețărmurite față de patrie și partid, față de cauza nobilă a socialismului și comunismului.Ziua internațională a femeii reprezintă pentru milioanele de femei din țara noastră un nou prilej de a manifesta adeziunea deplină față de politica externă a partidului și statului nostru, al cărei strălucit promotor sinteți dumneavoastră, .mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, proeminentă personalitate a lumii contemporane, înflăcărat și .'consecvent militant pentru promovarea nobilelor idealuri ale păcii, colaborării și prieteniei intre popoare, lupțător neobosit pentru destinderea și securitatea internațională, pentru cauza libertății și independenței popoarelor, pentru soluționarea constructivă, pe cale pașnică, a .problemelor complexe ale epocii noastre. Ca sofii, mame și fiice Ale,,poporului „român,. vă mulțumim Cu toată căldură inimilor noastre pentru prodigioasa activitate’ ce o desfășurați, pentru inițiativele și .acțiunile pe care le intreprindeți pe plan internațional, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult iubita tovarășă Elena Ceaușescu, in vederea asigurării vieții și păcii in lume, a liniștii copiilor și a familiilor noastre.în această zi consacrată luptei și solidarității femeilor din .întreaga lume pentru pace,. drepturi șl libertăți democratice, vă asigurăm că femeile din patria noastră, împreună cti întregul popor, mai unite ca oricind in jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vor munci cu iri- treaga lor pricepere, energie și pasiune revoluționară pentru a întâmpina cu noi fapte de muncă aniver- ' sarea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.Femeile din țara noastră vă adresează, din adincul inimilor, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult iubitei tovarășe Elena Ceaușescu, urări de multă sănătate, putere de muncă și viață îndelungată, spre binele și fericirea patriei noastre socialiste, pentru prosperitatea poporului român !
PARTICIPANTELE LA ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ 

SĂRBĂTORIRII ZILEI INTERNATIONALE A FEMEII

Ample acțiuni pențru evacuarea 
imediată a apei de pe ogoarele 

unde se află în excesCampania agricolă din primăvara acestui an, cu precipitații abundente, se desfășoară, in cea mai mare parte a țării, in condiții diferite față de âlți ani. După cum se cunoaște, in cursul iernii a nins abundent' sau au căzut precipitații sub formă de ploaie. După cum ne-a informat Institutul de meteorologie . și hidrologie, în mod nor- _____________mal, in . sezonul rece a! anului, apa rezultată din precipitații însumează 150—250 litri pe metru pătrat. Or, in toamna și iarna 1933— 1984, în multezone ale țăriicantitățile de apă depășesc acest nivel. In Oltenia, in centrul și vestul Munteniei, ele se situează intre 250 și 300 litri de apă pe metru pătrat,, ceea ce determină acum băltiri la suprafața solului. In pgrtea de est a Bărăganului și in sudul Moldovei, apa rezultată din precipitații însumează 150—200 litri pe metru pătrat. Ca urmare, în această zonă solul s-a umezit pină la adincimea de 1—1,2 metri. în vestul țării umiditatea este satisfăcătoare. Desigur, pentru majoritatea zonelor țării precipitațiile abundente din sezonul rece a! anului sint bine venite, ele asigurind rezerva de apă necesară bunei răsăriri și dezvoltări a plantelor.Probleme deosebite ridică crearea excesului de apă care există acum pe terenurile agricole din sudul țării și, îndeosebi, in vestul Munteniei și in Oltenia, exces ac

centuat de ultimele căderi de zăpadă, lapoviță și ploi. Este O situație care face necesar ca, in zonele respective, oriunde apa stagnează pe ogoare, organele și organizațiile de partid de la sate, consiliile populare, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole să organizeze imediat acțiuni de
0 cerință care impune mobilizarea largă 

a locuitorilor de la sate la săparea de șanțuri 
și canale pentru scurgerea apei de pe terenuri

masă, prin mobilizarea forței de muncă de la sate la executarea de șanțuri simple de scurgere a apei de pe semănături și terenurile' care urmează să fie însămințate. De a- semenca, trebuie curățate și desfundate canalele de desecare și săpate canale noi, care să permită scurgerea apelor de pe toate terenurile agricole unde acestea băltesc.. După cum apreciază specialiștii din Ministerul Agriculturii, prioritate trebuie acordată evacuării a- pelor de pe semănăturile de toamnă — și aceasta cit mai repede, înainte ba temperatura solului să depășească șase grade. Altfel, ex

cesul de apă poate provoca asfixierea plantelor și deci compromiterea culturilor. In al doilea find, trebuie evacuate apele care băltesc pe suprafețele ce urmează să fie semănate în prima urgență.In această acțiune sarcini mari revin direcțiilor agricole județene. Specialiștii acestor organe, precum și cei din unită- ------ ---- 1_____.____  țile de producție au datoria să e- xamineze situația din fiecare unitate agricolă și de pe fiecare solă în parte, să stabilească de îndată măsurile absolut necesare pentru evacuarea rapidă a excesului de apă de pe terenuri.Pretutindeni unde apele băltesc pe ogoare este necesară intervenția fermă a organizațiilor de partid de la sate, a consiliilor populare și a conducerilor unităților agricole in vederea mobilizării puternice a locuitorilor de la sate la realizarea in scurt timp a lucrărilor menite să , asigure scurgerea apelor de pe se- ' mănători și celelalte terenuri agricole. Evacuarea apelor in exces va înlesni zvintarea solului, va crea condiții ca toate suprafețele să fie pregătite și însămințate in perioada optimă, spre a se pune baze solide recoltelor record din acest an.
Relatări din județul Olt și sectorul agricol Ilfov
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Orientări ife excepțională însemnătate pentru vM națiunii cuprinse in cuvintarea tovarășului Nicnîae Ceausescu

AMILIA CU MULȚI COPII
lege a viciii și împlinirii umane, o nobilă îndatorire patrioiiiă

v 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y

îndemnuri de profundă vibrație,

chemări de înalt patriotism din cuvintarea
4 x

tovarășului Nicolae Ceausescu
Putem afirma că societatea noas 

ca urmare a înfăp
55 

tră socialistă 
tuirii politicii generale a partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate 
bune, și tot mai bune, pentru dez
voltarea armonioasă a poporului, a 
națiunii noastre socialiste".

precum și în domeniul îmbunătățirii 
muncii educative".

- asigură condiții

fi

„Una din preocupările fundamen
tale ale partidului și statului demo
crației muncitorești revoluționare o 
constituie dezvoltarea numerică, 
păstrarea vigorii și tinereții poporu
lui nostru. Trebuie să nu uităm nici 
un moment că avem deosebita răs
pundere, în fața poporului, a prezen
tului și viitorului națiunii noastre so
cialiste, de a acorda cea mai mare 
atenție realizării acestui obiectiv 
fundamental, de a lua toate măsurile 
care se impun pentru realizarea 
neabătută a politicii partidului și în 
acest domeniu de activitate".

ca una din problemele funda
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„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
mentale ale activității partidului și 
statului nostru.

Uniunea Tineretului Comunist tre
buie să acorde o atenție permanen
tă 
pregătirii tineretului pentru a înte
meia familii trainice, pentru a naște 
și crește copii.

îndatoriri importante în întărirea 
familiei și în creșterea natalității au 
sindicatele, care trebuie să desfă
șoare, de asemenea, o importantă 
activitate educativă în rîndul întregii 
populații.

în mod deosebit, Consiliul Națio
nal al Femeilor, consiliile și comi
siile de femei trebuie să desfășoare 
o intensă activitate educativă de 

este de $ avea și â crește copiii ,Nu dezvoltare ia femei a sentimentului 
se poate doncepe o familie fără co- de mamă, a dragostei față de copii, 
pii. 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".

„Cea mai înaltă îndatorire patrio
tică, cetățenească a fiecărei familii

„Fiecare familie are datoria de a 
se gîndi permanent la 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 această 
îndatorire fundamentală față de în
seși destinele națiunii noastre".

„Este necesar să asigurăm, an de 
an, o natalitate de cel puțin 19—21 
la mie. Fiecare familie trebuie să 
aibă, în medie, 3—4 copii. Starea 
fiziologică și de sănătate asigură pe 
deplin realizarea acestor obiective".

„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,

și mai bună decit pînă acum

Ministerul învățămîntului și Consi
liul Culturii și Educației Socialiste 
trebuie, de asemenea, să se anga
jeze mai ferm în activitatea educa
tivă, atît prin școală, cit și prin acti
vitatea cultural-artistică desfășurată 
în acest sens".

„Trebuie să unim toate forțele po 
porului, ale statului și partidului nos 
tru într-o direcție unică în acest do 
meniu 
al prevenirii bolilor, al asigurării na
talității și al creșterii vigorii și dez
voltării continue a națiunii noastre 
socialiste!“

acela al apărării sănătății,

„Un popor sănătos — și fizic, și 
intelectual, și moral — constituie 
condiția fundamentală fără de care 
nu se poate vorbi de construcția co
munismului, de o societate superi
oară ! Să facem totul ca poporul 
nostru, care făurește socialismul și 
acționează pentru comunism, să fie 
un popor demn, sănătos, puternic, 
voios, hotărît să facă totul pentru 
a-și asigura veșnic un loc demn în 
lume !“
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(Urmare din pag. I)datorire, se poate spune, a fiecărei familii trebuie să fie aceea de a avea și crește copii.în cuvinte emoționante, secretarul general al partidului a arătat că „nu poate fi nimic mai de preț pentru o femeie decit să fie mamă". Pentru o femeie nu poate exista nimic mai scump decit zîmbetul copilului căruia i-a dat viață, in numele misiunii sale nobile, sacre. Această fericire inegalabilă răspunde atît satisfacției personale, cit și comandamentului social major — de a gindi și acționa în numele intereselor națiunii, al prezentului și viitorului poporului.în stimularea sentimentului de răspundere față de familie, activitatea educativă formează o latură care trebuie însă, în mod strict necesar, completată cu apărarea legalității, întărirea ordinii și disciplinei în acest domeniu — cuvintarea dezvăluind și criticînd cu fermitate persistență practicilor inadmisibile de întrerupere abuzivă a sarcinilor, fapte cu totul nepermise și, pe drept cuvînt, apreciate ca antisociale și antinaționale.în legătură cu aceste aspecte se impun a fi ridicate pe o nouă treaptă, superioară, rolul și răspunderea medicilor, oameni care, prin însăși profesiunea aleasă și în nu-

mele jurămîntului depus la începerea nobilei misiuni alese, s-au angajat să apere în orice împrejurări și în orice condiții sănătatea omului, să apere și să triumfe viața. Această trebuie să se înscrie la loc te între preceptele etice' fiecare slujitor al sănătății este chemat și este dator să le respecte, între principiile fundamentale ale deontologiei medicale. Interesele prezentului și viitorului țării, ai cărei cetățeni sînt, cer medicilor să ajute mai mult decit au făcut-o la întărirea familiei, la menținerea și apărarea sănătății femeii și copiilor, la creșterea unor noi și noi generații pline de vigoare.Subliniind adevărul de netăgăduit că numai dezvoltarea generală a gradului de sănătate va asigura baza fiziologică, genetică necesară pentru un spor natural corespunzător al populației, secretarul general al partidului a pus în atenția Consiliului Sanitar Superior, a Ministerului Sănătății, a întregului corp medical existența unor minusuri în activitatea generală de ocrotire a sănătății. înlăturarea acestor neajunsuri — pe prim plan si- tuîndu-se intensificarea acțiunilor de prevenire, desfășurarea unei largi și consecvente activități profilactice potrivit specificului fiecărei zone a țării, in general promovarea

facă să obligație de frun- pe care
susținută a ceea ce se numește „medicina omului sănătos" — constituie o sarcină prioritară pentru toate organele și toți lucrătorii din domeniul sănătății publice, înce- pînd cu Ministerul Sănătății și pînă la organele sanitare locale, la întregul personal medical.Cu deosebită insistență cuvintarea subliniază necesitatea întăririi răspunderii organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor, îmbunătățirii generale a activității organelor de partid in privința conducerii, îndrumării și controlului în sectorul sanitar. Profund integrate în viața socială, în tot ceea ce se petrece în societate, organele și organizațiile de partid sînt chemate să pună în centrul preocupărilor lor problemele de uriașă însemnătate ale înfăptuirii politicii demografice, creșterii natalității și asigurării unui spor corespunzător al populației, ale asigurării sănătății întregului popor.Viziunea largă în care secretarul general al partidului a abordat și concepe aceste probleme, ampla deschidere socială către toți factorii implicați, caracterul de durată și perspectivă își găsesc expresie în faptul.că se prevede antrenarea mai activă a tuturor organizațiilor de masă și obștești, a Uniunii Tineretului

Comunist, sindicatelor, a Consiliului Național al Femeilor, a Ministerului învățămîntului, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, u- niunilor de creație, toate, potrivit specificului și profilului lor, fiind chemate să-și orienteze eforturile spre intensificarea activității educative în rîndul tineretului, al întregii populații, pentru a întemeia familii trainice, pentru a naște și crește mai mulți copii.„Comitetul Central al partidului, guvernul vor lua și in continuare toate măsurile necesare în vederea îmbunătățirii permanente a bunăstării generale a poporului nostru și, în acest cadru, vom acorda, ca și pină acum, o atenție deosebită condițiilor de viață ale mamei și copilului — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trebuie să u- nim toate forțele poporului, ale statului și partidului nostru într-o direcție unică in acest domeniu — acela al apărării sănătății, al prevenirii bolilor, al asigurării și al creșterii vigorii și dezvoltării continue a națiunii noastre socialiste !“O chemare, un apel, un îndemn .care trebuie să însuflețească pe toți fiii acestei țări, în dragostea lor față de cei dragi, în dragostea lor față de patrie, față de viitorul poporului !
Răspundere pentru trăinicia familiilor,

pentru vigoarea poporului nostru
„Ca mamă, simt grija partidului 

și prețuiesc respectul obștii “
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Am ascultat și eu, alături de milioanele de oameni ai țării, cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu^ secretarul general al partidului, președintele Republicii, la ședința Consiliului Sanitar Superior. Am înțeles cit de multă înțelepciune se află în cuvintele celui mai iubit fiu al țării. Poporul nostru trebuie să fie mereu tinăr și puternic, oamenii lui — sănătoși și viguroși. Pentru că ei trebuie să construiască pe pămîntul patriei cea trial luminoasă dintre orin- d'uiri — soc’itețatea comunistă. îl ascultam pe iubitul nostru, conducător, cuvintele sale pline de lîlcul înțelepciunii românești, înțelepciune care a socotit dintotdeauna copiii drept bucuria-bucuriilor. II ascultam pe cel născut într-o familie cu mulți copii, care conduce astăzi prezentul și viitorul neamului și mă mindream pentru că știam că, adresîndu-se poporului, președintele țării mi se adresează și mie. Intr-adevăr, ce poate fi mai minunat decit să dai viață vieții, s-o duci mai departe prin timp, să intri și tu in viitorime prin copiii tăi ! Să-ți faci, în felul acesta, neamul nemuritor !Sigur, copiii d-u și griji. Dar fără aceste griji, creueși-mâ, viața ar fi lipsită de rost. Ar trece pe lingă tine degeaba. O spun din experiență. Am născut și crescut 11 copii. Unsprezece guri care spun, fiecare în felul ei, „mamă" sau. „tată". împreună cu soțul am făcut' tot ce ne-a stat în puteri să-i săltăm mărișori, să le pregătim zborul în viață. Niciodată nu mi-a trecut prin minte că ar fi prea

mulți. Parcă nu-mi pot închipui că familia noastră ar fi fost tot atît de unită fără vreunul din ei. Și eu provin dintr-o familie cu copii mulți, am dus-o destul de greu, părinții s-au zbuciumat pînă ne-au dat la rosturile noastre, dar nu-mi po.t închipui că s-ar fi putut să nu existe vreo soră a mea, vreun frate al meu. Așa a fost dintotdeauna la noi.în anii noștri, grija întregii.,-societăți pentru copii ne ajută .„să. ni-i. creștem în condiții pe care nu le-am : cunoscut în copilăria noastră : alo- cații-de stat,.asistență medicală-și-în-, vățămînt gratuite, garanția că fiecare din mlădițele noastre își are viitorul asigurat. Ca mamă, eu simt prin întreaga mea viață grija părintească a partidului pentru familiile cu copii, prețuirea din partea întregii obști. Și mă mîndresc cu fiecare din cei 11 copii ai mei. Doi băieți sînt muncitori ca și tatăl lor, patru mai mititei și patru fetițe învață în clasele primare sau gimnaziale. Toți cresc sănătoși, se pregătesc pentru zborul în viață. Sint cu adevărat o mamă fericită. Nu înțeleg cum pot trăi unele femei fără o asemenea fericire,Mi-au umplut inima de bucurie cuvintele de apreciere ale conducătorului partidului și statului Ia adresa femeilor-mame, îndemnurile sale de a ne îndeplini cea mai sacră datorie, de a asigura prin pruncii noștri viitorul de aur al poporului nostru.

are mai multă vigoare, o stare a sănătății mai bună, răbdarea necesară pentru a se ocupa atent de dezvoltarea copiilor, de completarea cunoștințelor pe care le primesc la școală. Părinții mai tineri au posibilitatea de a asigura o perioadă mai lungă pentru formarea copiilor, îndrumarea lor cel puțin pînă la împlinirea aspirațiilor și afirmarea ca oameni în deplinul înțeles al cuvîn- tului.Mulți părinți consideră că avînd un singur copil se pot ocupa mai a- tent de el și, în același timp, nu iși

încarcă programul propriu. în tate al doilea copil este mai dezvoltat fizic și psihic deoarece beneficiază de experiența cîștigată de părinți la primul copil. Se stabilește apoi o legătură afectivă între cel doi frați care contribuie la dezvoltarea lor armonioasă. Următorii copii sînt bineveniți și prin aceea că se realizează o microfamilie — a celor mici — bazată pe întrajutorare reciprocă, ceea ce vine și în sprijinul mamei, al întregii familii și, în Ultimă instanță, contribuie la întregirea societății.

reali- bine

Măsuri concrete, acțiuni energice 
pentru aplicarea strictă 
a politicii demografice

(Urmare din pag. I)

Ruxandra TĂNASEMamă Eroină - municipiul Birlad
Bucuria de a avea copii

(Urmare din pag. I)Un lucru esențial este deci ca prima sarcină să fie menținută chiar dacă in viața tinerilor căsătoriți apar, odată cu copilul, și anumite griji. Ele; oricum, sint griji frumoase, fără de care nu se poate vorbi de împlinirea omului. Ca medic, ca femeie, deci nu numai ca specialist, dar și ca mamă consider în mod afectiv că prima sarcină este și o desăvîrșire a sentimentelor frumoase ale tinerilor căsătoriți. în practica medicală curentă constatăm cu regret că majoritatea femeilor care ne solicită pentru tratarea infertilității (imposibilitatea de a menține sarcina) sau sterilității secundare (imposibilitatea de a mai dobindi o sarcină) ar fi putut avea copii dacă ele lăsau prima lor sarcină să evolueze normal. Sterilitatea secundară, infertilitatea și alte tulbu-

mai sar- sur- pot mai
rări pint consecințele cele frecvente ale întreruperii primei cini. Iar complicațiile care pot veni după întreruperea sarcinii avea consecințe dintre cele grave.Dealtfel, statisticile demonstrează că femeile care dau naștere mai multor copii, deși sint mai solicitate prin creșterea și îngrijirea lor, sint mai viguroase și longevive decit cele care nu au copii. Nașterea determină modificări fiziologice, hormonale favorabile sănătății femeii. După naștere femeia atinge maturitatea frumuseții ei. Apoi creșterea și îngrijirea copiilor aduc satisfacții tonice pentru psihicul femeii, bucurii care o stimulează și mobilizează. Deși perioada fertilă a femeii este considerată pînă la 40 de ani, este preferabil ca femeia să dea naștere copiilor la o virstă mai tînără, cînd organismul

mie. Deci, sub cel ce asigură creșterea numerică normală a populației. De ce nu s-a realizat un procent mai mare ? Justificări valabile nu pot fi invocate. Aș putea spune că există toate condițiile materiale pentru ca familia să poată avea copii. In rîpdul populației active, tineretul reprezintă mult — o jumătate. în ultimii ani s-au construit un număr mai mare de apartamente cu 3 și 4 camere, tocmai pentru ca familiile numeroase să dispună de spațiu locativ corespunzător. Avem o rețea sanitară bine pusă la punct ; s-a dat, recent, în funcțiune un spital cu 240 de paturi, care are secții de obstetrică-ginecologie și de pediatrie modern utilate ; în toate principalele unități industriale există dispensare medicale încadrate cu cite un medic și trei asistente, alte trei în școli, o policlinică. Am căutat să venim in sprijinul mamelor, punindu-le la dispoziție creșe și grădinițe, dezvoltînd acele servicii (spălătorii și curățătorii chimice, croitorii etc.) care le eliberează de treburi casnice obositoare, ca să aibă mai mult timp pentru copii.Pot să spun că aceste preocupări au dat unele rezultate. Sînt numeroase familiile care au 3—4 copii, chiar mai mulți.Cu toate acestea, după cum arată procentul, natalitatea este incă scăzută. Iar aceasta cred că se dato- rește mai mult mentalității greșite, comodității sau superficialității unor familii, care nu vor să-și complice existența crescînd mai mulți copii, deși dispun de toate condițiile și posibilitățile pentru aceasta. Concomitent cu intensificarea hotărită a activității educative, comitetul orășenesc de partid, consiliul popular își vor analiza în mod critic și autocritic activitatea de pină acum, vor elabora planuri concrete de măsuri.

Scopul acestor acțiuni este întărirea spiritului de răspundere, antrenarea mai activă și mai eficientă a cadrelor medicale in aplicarea politicii demografice, in o- crotirea sănătății oamenilor, în general, a mamei și copilului, în spe- cial. Sîntem hotărîți să urmărim mai îndeaproape, cu strictețe, modul în care acționează personalul medical din spitale, din dispensarele medicale și policlinici. Vrem să dăm un conținut nou educației sanitare a populației. La clubul „Femina", organizat de comitetul orășenesc al femeilor, în întreprinderi, în căminele de tineret, -în școli vom organiza mai bine această latură a muncii e- ducative.Avem unități industriale șl agricole puternice, cu faimă, avem zestre edilitară bună.bucure de ele, ducă mai departe lucrul început de noi, dacă nu copiii de azi ? Or, dacă la anumite categorii de vîrstă natalitatea este redusă, e limpede că nu va mai avea cine să ne ia locul, a- tunci cînd va veni vremea. Educația sanitară trebuie să constituie, de acum înainte, un punct distinct in activitatea comitetelor sindicale, a comisiilor de femei, a organizațiilor de tineret, a celor de Cruce Roșie.Totodată, este nevoie să facem tot ce ne stă in putință, la nivelul nos- pentru consolidarea familiilor, spiritul prevederilor recentei Hotărîri a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., am întocmit un program de dezbateri periodice privind problemele demografice din teritoriu, pentru a acționa în cunoștință de cauză, oportun. Așa cum a- răta, în încheierea cuvințării sale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să unim toate forțele pentru creșterea natalității, apărarea sănătății populației, prevenirea îmbolnăvirilor, și asigurarea, în acest fel, a tinereții poporului nostru.

oCine să se să le dezvolte, să

o puternică bază materială pentru ocrotirea sănătățiiîn România socialistă

PATURI PENTRU
NOI NASCUȚI
Șl DE PEDIATRIE
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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE LA RECENTA ȘEDINȚA A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE
- cerință de prim ordin pentru progresul economico-social al țării

O ANALIZĂ LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ TEHNOLOGIC DIN BUZĂU EVIDENȚIAZĂ 

ROLUL HOTÂRÎTOR AL RĂSPUNDERII Șl COMPETENȚEI SPECIALIȘTILOR PENTRU

Economisirea și valorificarea superioară, 
cu înaltă eficiență a materiilor primeReducerea consumurilor normate de materii prime, materiale, combustibil și energie reprezintă una din sarcinile majore ale tuturor colectivelor de muncă din întreprinderi. în acest sens, la. recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. a! P.C.R. s-a criticat faptul că, anul trecut, in realizarea unor produse, consumurile normate au fost depășite datorită neajunsurilor existente in activitatea de modernizare a unor procese de fabricație, in gospodărirea resurselor, in respectarea disciplinei tehnologice. Una dintre unitățile care au depășit consumurile materiale este- întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău, unde ne-am ciclul de anchete inițiat de „Scinteia"fixat obiectivul analizei noastre în pe tema economisirii metalului. rile s-au complicat. Din actualul cincinal. ■ structura producției s-a modificat, a crescut ponderea utilajelor de tip recipient si coeficientul de .utilizare a metalului a scăzut.De ce oare atîtea scuze, și motivări 7 Pentru că. iată, cel puțin.după datele statistice, rezultă că, în ultimii trei ani, coeficientul de utilizare a metalului a crescut de la .82,4 la sută la 87,1 Ia sută, ceea ce nu este chiar puțin. Se pare insă că s-a format o optică greșită asupra sarcinilor ce le revin și pe care și le asumă specialiștii -întreprinderii. Optică încurajată, printre altele, și de raporturile întreprinderii cu forurile tutelare. într-adevăr, în urma analizei la care ne-am referit și a justificărilor prezentate, Centrala industrială de. utilaj tehnologic, chimic și rafinării a mărit norma de consum de la 21,5 kg la 42,7-kg de metal (deci de aproape două ori) la 1 000 lei S.D.V.-uri fabricate. ceea ce — susține acum conducerea întreprinderii — acoperă necesarul de metal. Si tot in aceeași analiză se arată că, fată de anul trecut, centrala industrială a mărit •de 1.4 ori norma de consum de metal aprobată pentru acest an la lucrările de reparații.Nu punem acum în discuție cît de fundamentate sint aceste schimbări de norme. Dar. repetăm, modificările intervenite în structura Producției si ne baza cărora s-au operat aceste schimbări de norme s-au petrecut anul trecut. Si, totuși, in ’■ anul 1983 s-au fixat anumite normative. iar in acest an — altele. De ce 7 Evident, incă nu se poate trage _____  _____________ ____ ________ o concluzie asupra efectelor pe care tind insă și ctț-alți interlocutori, am. le. vor avea aceste modificări de Început să ne obișnuim cu această norme asupra consumului efectiv

O analiză efectuată de conducerea întreprinderii asupra cauzelor depășirii consumului normat de metal pe anul 1983 cu 612 tone se incheie cu următoarea concluzie : „Depășirea putea fi mai marc dacă nu s-ar fi făcut o economie de peste 400 tone de metal“. Am încercat să descifrăm sensul acestei concluzii, care lasă să se întrevadă două adevăruri, deși în privința consumului de metal, la baza căruia exacte, astfel de bizare. Și tocmai de întrebarea: ce s-.a în anul trecut, ___— mult metal decit trebuia ori realizat economii?— Sigur, consumul normat metal a fost depășit, așa rezultă din toate ^documentele de evidență contabilă si după aceste documente ne judecă toată lumea, precizează tovarășul Eugen Toma, directorul întreprinderii. ' Consumul de metal a fost influențat insă de structura producției, de greutățile create de furnizorii noștri de metal, de multe alte cauze. începind de anul trecut producem anumite utilaje la care consumul de scule, dispozitive și verificatoare este foarte mare si nu a fost cuprins în plan. La fabricația de coturi se înregistrează un procent mare de rebuturi, atît din cauza tehnologiei folosite, cit si a calității țevilor pe care le primim de la întreprinderea de- profil din Roman. Pe scurt,, sint multe cauzele care influențează consumul de metal.Inițial, am fost oarecum surprinși *de lipsa oricărei referiri la efortul propriu al colectivului pentru reducerea consumului de metal. Discu-

se află norme justificări apar aceea ne-am pus întîmplat, totuși, s-a consumat mai s-au'de nu asigurăacest lucru, centru oer-

ie primim de la institute specializate și noi trebuie să le respectăm -întocmai. Intervenim numai atunci cind apar unele greșeli de proiectare și. sincer vorbind, acestea apar destui de frecvent. Acționăm insă pentru reducerea consumului de metal prin modernizarea tehnologiilor, recuperarea și valorificarea ștraifu- rilor de tablă, diminuarea adaosurilor de prelucrare ș.a.“.Desigur, nu contestăm nici una din realizările .specialiștilor din intreprin- dere. Se află, insă, aportul acestora la nivelul actualelor cerințe, al potențialului creator pe Care il reprezintă ? Ce s-a întreprins, de pildă, pentru perfecționarea tehnologiei de lucru la atelierul, de coturi. unde, după cum ne spunea directorul unității. se înregistrează un procent exagerat de mare de rebuturi 1— Da. la atelierul de coturi. tehnologia de lucru nu este prea bună, ne răspunde tovarășul Aurel Con-, stantinescu. șeful atelierului proiectare tehnologii. încălzirea țevilor cu arzătoare de gaz metan calitatea produselor.— Am remarcat si noi Dar ce s-a făcut practic fecționarea tehnologiei 7— Chiar eu m-am gindit la aplicarea unui procedeu de încălzire a țevilor cu curenti de înaltă frecventă.— Si care sint rezultatele obținute 7. — Nu putem vorbi de nici un rezultat mai bun, deoarece nu am întreprins încă nimic concret. Trebuie să mă consult in primul rind cu un specialist' in automatizări.Deci tot ce s-a făcut pentru rezolvarea unei probleme deosebit de importante pentru reducerea rebuturilor, a risipei de metal se rezumă doar la intențiile șefului atelierului de proiectare. Este întîmplă- toare însă această indiferență față de nivelul consumului de metal într-unul din sectoarele de bază ale întreprinderii 7 Credem că nu, atit timp cît la atelierul de coturi avem surpriza să constatăm că rebuturile nici nu sint înregistrate cel puțin, pentru a se ști care este situația pierderilor de metal. „Dacă ' țineam _ ____ ______ ____ ... . .. . ...............  ._ . . . 'evidența rebuturilor trebuia să gă- gri.iă deosebită a- unor Specialiști si- • de metal, dat; în. orice caz ele au si-m și un vinovat, sună aproape de cadre de conducere din intreprin- asigurat încadrarea' în consumul de necrezut replica maistrului Traian ■ ' ‘ ” i- metal planificat pe primele două luni Popa," șeful atelierului. Or, de.vină sint și țevile primite, calitatea lor. dar si tehnologia aplicată". Cum de se menține atunci a-ceastă tehnologie neadecvată 7 Soluția a- doptată este si mai surprinzătoare decit tot ce am arătat pină acum : pierderile tehnologice admisibile au fost stabilite la un nivel atit de mare, incit se pot face și rebuturi, se poate menține si tehnologia, fără ca., in documentele de evidentă contabilă să fie consemnată această situație nesatisfăcătoare. Altfel spus, consu

dere de a eluda neajunsurile manifestate într-un sector sau altul, de a pune justificările înaintea obiectivului principal care ar trebui să fie urmărit si. anume, reducerea efectivă a consumului de metal.— Pină în anul 1981, ne spune tovarășul Pompillu Ene Stroescu, inginerul-șef cu pregătirea fabrica-: ției, in structura producției predominau cuptoarele de rafinării, care încorporau un mare volum de serpentine executate din țeava. Lucrurile erau mai simple. Acum trebu

ale anului și toată lumea pare să fie mulțumită.Care este insă aportul celor aproximativ 300 de ingineri și subingi- neri din întreprindere la introducerea progresului tehnic, la perfectionarea și modernizarea producției — acțiuni cu efecte directe asupra reducerii consumului de metal 7 „Se fac multe încercări, ne spune ingi- nerul-șef cu pregătirea fabricației, dar in acest sens oosibilitătile noastre sînt limitate. Proiectele utilajelor

mul de metal la fabricarea coturilor, deși este mare, se.... încadrează in nivelul tehnologic admis si toată lumea poate să-și vadă liniștită de treabă.în întreprindere există ateliere de proiectare pentru suduri, com- pp.nsatori, . S.D.V.-uri, tehnologii, in care lucrează zeci de ingineri și subingineri, numeroși tehnicieni și proiectanți, deci cadre cu înaltă calificare. Cu toate acestea, in secțiile de producție rămîn multe probleme nerezolvate. După cum ne relata inginerul Costel Constantines- cu, șeful secției tizinaj. toate flan- șele primite de la întreprinderea de utilaj chimic si forjă din Rîmnicu Vîlcea sînt turnate cu adaosuri mari de prelucrare. La fiecare flanșă trebuie strunjită 25—30 la sută din cantitatea de metal incorporată si care, deci se transformă în span. în consecință. se pierde mult metal, se consumă inutil energie și scule, Cu toate acestea, conducerea întreprinderii, specialiștii nu se ocupă cu toată răspunderea și competenta de problema reducerii. adaosurilor de. prelucrare.Dealtfel, chiar si piesele turnate în întreprindere au adaosuri mari la prelucrare. Piesele forjate pentru racleții de cristalizatoare executate în această perioadă, de exemplu, au o greutate de peste... 5 ori mai mare (1 ? !) decit aceea a pieselor prelucrate. Și aceasta deoarece piesele sint forjate liber, deși ar fi putut să fie forjate în matrițe.. Explicații se dau și în acest caz, susținindu-se că matrițele ar fi costat scump, că nu se justificau din punct de vedere economic. Explicații insă de circumstanță, deoarece din discuția avută a rezultat că șeful atelierului proiectare S.D.V.-uri, Mihai Crivăț, nici nu cunoștea ce număr de racleți trebuie executați, element indispensabil pentru a se putea determina eficienta economică a forjării racletilor în matrițe.Aportul specialiștilor din această întreprindere la promovarea progresului tehnic, la modernizarea producției se situează sub nivelul cerințelor. al posibilităților existente si, dc aceea, nici rezuliatele obținute în privința consumului de. metal nu sint satisfăcătoare. Dțțpă cum.am vă- ^ut. ipcadrarea în consumurile tehnologice stabilite nu reflectă întotdeauna o situație corespunzătoare in producție. Economia sau risipa de metal se apreciază, intr-adevăr, si după datele din evidența contabilă, dar cel mai bine se văd urmărind concret procesele de producție. Un adevăr pe care trebuie să-1 aibă mai mul* in vedere conducerea țehnico- administrativă și Specialiștii de la întreprinderea de utilaj tehnologic din ■Buzău.
Ion TEODOR

OBIECTIVE ESENȚIALE ASUPRA CĂRORA ÎȘI CONCENTREAZĂ

EFORTURILE COLECTIVUL DE LA „ELECTROPUTERE11 - CRAIOVA

Cu mai puțin metal - locomotive 
moderne, cu putere sporităLa binecunoscuta întreprindere „Electroputere" din Craiova se realizează întreaga producție a țării de locomotive diesel-electrice de peste 2 000 CP și de locomotive electrice pentru linii magistrale, destinate atit dotării căilor noastre ferate, cit și exportului. în prezent, nomenclatorul de fabricație include 6 tipuri de locomotive diesel-electrice, ce se pot realiza în 11 variante, și un tip de locomotivă electrică în 4 variante constructive. Printre produsele de a- ceastă categorie se remarcă prin performanțe : L.D.E. de 2 500 CP, L.D.E. de 4 000 CP cu motor „ALCO", L.D.E. de 3 500 CP, locomotiva electrică de 5 100 kW.Acționînd in spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, cercetătorii, proiectanțiî și inginerii întreprinderii s-au preocupat consecvent dc îmbunătățirea performanțelor tehnice ale locomotivelor — creșterea factorului dc putere, reducerea consumului de combustibil și a greutății pe cal putere — astfel incit aceste produse să fie competitive cu cele fabricate pe plan mondial. Iată sarcina concretă, in această privință, este formulată în Programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor : „La locomotivele electrice și diesel electrice acțiunile vor fi îndreptate spre realizarea dc produse cu grad înalt de tiristorizare și care utilizează combustibil convențional, creșterea substanțială a fiabilității, reducerea consumurilor energetice și a timpilor de reparații".Concret, cum s-a acționat 7 Inter-

locutor este tovarășul Nicolae Nico- lescu, secretarul comitetului de partid din întreprindere: „1984 este anul în care se finalizează acțiunea de asimilare in totalitate a locomotivelor după concepție proprie, acțiune începută in anul 1975, ca urmare a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu in timpul vizitei de lucru efectuate in unitatea noastră. Cu acel prilej, secretarul general al partidului ne-a trasat sarcina de a acționa cu răspundere comunistă pentru continua modernizare a produselor pe care le fabricăm. Imediat am trecut la fapte. Așa ajungem ca în acest an ponderea produselor noi și reproiectate in totalul producției întreprinderii să fie de aproape 70 la sută".„Locomotive mai puternice, competitive pe piața externă, cu consumuri reduse dc metal și combustibil !“ — iată deviza ce călăuzește eforturile proiectanților și constructorilor de la „Electroputere". Inginerul Florea Burdubuș, șeful atelierului proiectări locomotive, ne-a Iatat despre ultimele noutăți acest domeniu. Astfel, au intrat fluxul tehnologic primele patru comotive diesel electrice de 2 100pentru manevră grea destinate exportului și locomotiva electrică de 1 200 kW/25 kV pentru manevră grea în triajele electrificate din țara noastră, finalizindu-se, totodată, proiectul primei locomotive electrice dc 180 kW pentru cocserii, în vederea reducerii totale a importului de astfel de locomotive. în fază de montaj se află și cea dintîi locomotivă diesel electrică de 2 600 CP dotată cu

rein pe lo- CP

motor tip „ALCO",' realizată prin modernizarea L.D.E. de 2 100 CP.De remarcat este faptul că în perspectivă se urmărește modernizarea tuturor locomotivelor diesel electrice de 2100 CP ce vor intra in reparații capitale, prin folosirea motoarelor de tip „ALCO", realizin- du-se, practic, un nou tip de locomotivă cu performanțe calitative și tehnice net superioare față de clasica locomotivă diesel electrică de 2100 CP, care se fabrică de peste două decenii. Să le amintim : creșterea capacității anuale de transport cu 17,2 la sută, reducerea cu 8.8 la sută a consumului de combustibil la 100 tone brute-km, reducerea cu 9 la sută a costului specific in lei 100 tone brute-km, iar greutatea cal putere scade de la 56 kg/CP, este la L.D.E. de 2 100 CP, 42,8 kg/CP.Performanțe superioare față aceeași locomotivă diesel electrică de 2100 CP prezintă locomotiva diesel electrică de 4 000 CP, locomotivă de înalt randament care a fost bine cotată pe piața externă. Astfel, prin folosirea acestor locomotive, capacitatea a- nuâlă de transport crește cu 54 la sută, consumul de combustibil la 100 tone brute-km se reduce cu 8,8 la sută, cheltuielile de reparații scad cu 20 la sută, costul specific in lei la 100 tone brute-km scade cu 9 la sută, in timp ce greutatea pe cal putere scade de la 56 kg/CP la 31,5 kg/CP.în atenția proiectanților și specialiștilor s-a situat și o altă sarcină, deosebit de importantă, subliniată de secretarul general al partidului : reducerea simțitoare a consumului de. metal folosit la fabricarea locomotivelor. Așa s-a ajuns ca, față de 1970, consumul de metal să scadă la locomotiva diesel electrică de 2 100 CP cu 2 000 kg, iar ta locomotiva electrică de 5100 kW cu 8 500 kg. în această perioadă eforturile specialiștilor craioveni sint concentrate pentru realizarea locomotivelor diesel-electrice de 2 000—4 000 CP pentru transport în condiții tropicale;' ceea ce dă posibilitatea să se răspundă favorabil unor cerințe ale pieței externe. .întreaga, acțiune de «modernizare, a locomotivelor se desfășoară sub dj- M.-j..'reyța-.-indrumar.&, AȘsprganizației de ' partid, care' mobilizează comuniștii, întregul colectiv de muncitori și specialiști Ia înfăptuirea riguroasă, punct cu punct, la termenele stabilite a tuturor măsurilor tehnice și tehnologice. Aceasta oferă garanția că anul 1984 va constitui un „an de yîrf“ in proiectarea și fabricarea de cu parametri inalți, conicele realizate pe planpetițive cu mondial.Unul din ultimele tipuri de locomotive diesel electrice de 4 000 CP, realizat la întreprinderea craioveanâ „Electroputere” Nicolae BABAtAucorespondentul

AMPLE ACȚIUNI PENTRU EVACUAREA IMEDIATĂ A APEIH.

DE PE OGOARELE UNDE SE AFLĂ IN EXCES
OLT

Mii de oameni sapă șanțuri, curăță canalele de desecareDupă zile în șir in care lapovița, zăpada și mai cu seamă ploaia au căzut din abundență, ieri, 8 martie, au apărut primele raze de soare pe ogoarele județului Olt. Și odată cu soarele, numărul oamenilor prezenți in cimp a crescut mult. „într-adevăr, ploile și zăpada căzute in ultimele 4—5 zile au provocat băltiri pe anumite terenuri, mai ales pe cele cu semănături de toamnă — ne spune inginerul Doru Rădulescu, directorul general al direcției agricole județene, în unele unități agricole din consiliile Agroindustriale Drăgănești, Ianca, Vișina, Valea Mare, Scornicești, Spineni, Movileni, Rusănești, Stoică- nești și Găneasa, apa băltește pe suprafețe însemnate. La indicația biroului comitetului județean de partid, cu sprijinul consiliilor populare, am trecut la mobilizarea tuturor forțelor din zonele respective pentru a evacua apa de pe semănături, spre a nu fi afectată cu nimic recolta de grîu, orz și plante furajere".Cum se acționează în aceste zile pentru evacuarea apei de pe culturi 7 Iată citeva secvențe surprinse la fața locului cu prilejul unui raid anchetă. Cooperativa agricolă Pri- seaca. în punctul Eleșteu, pe două sole cu orz, care însumează peste 200 hectare, apa băltea din loc în loc pe culturi. Aici, 150 de cooperatori de- colmatau rigolele efectuate incă din toamnă, desfundau șanțurile de pe marginile drumurilor, iar cu ajutorul unui excavator se finisa un canal lung de 600 metri și cu adincimea de pină la 1,5 metri. „Cu toate că acum lucrurile s-au redresat mult — ne spune tovarășul Ion Drăguț, președintele cooperativei, noi acționăm in continuare. Trebuie să salvăm cu orice preț recolta acestui an. Pentru aceasta, oamenii au lucrat chiar și cind a nins sau a plouat". Da, într-adevăr, recolta trebuie salvată 1 Este o îndatorire cetățenească, patriotică, ^^de a se acționa atunci cind este ne-

cesar, pentru ca nimic să nu se piardă.Cu aceeași sirguință se lucrează și la Drăgânești-Olt sau Comani, la Osica de Sus sau Pleșoiu, Ia Vădăs- trița sau Ianca, Ia Bărăști sau Colo- nești, peste tot unde apa băltește pe culturi. „în trei zile — luni, marți și miercuri — au căzut 44 de litri apă pe metru pătrat — preciza tovarășul Grigore Tabacu, inginerul-șef a-I C.A.P. Brebeni. Ca urmare, pe citeva tarlale începuse să băltească apa pe culturi. Am mobilizat și mobilizăm in continuare oamenii, care au înțeles pe deplin necesitatea acțiunii, pină ce nicăieri nu va mai bălti apă pe semănături". La fel au muncit și cooperatorii din Slatina, reușind ca in citeva zile să evacueze apa de pe culturi, mai ales pe cele din veci- , nătatea șantierului de construcție a noii întreprinderi de țevi. Aici au fost folosite și motopompele.în unele locuri, oamenii — bărbați și femei, tineri și virstnici — de dimineață și pină seara tirziu au evacuat apa chiar cu gălețile. In acest fel Sra lucrat la Brincoveni, Bălteni, Strejești și in alte unități din județ.„în Cimpia Cărbunarului, întrucit solul este mai greu, fenomenul de băltire a apei a fost mai pronunțat — ne spune inginerul Nicolae Poto- cea, președintele C.A.P. Mărgineni din comuna Scornicești. Oamenii insă au acționat cu bărbăție incit nu există acum nici un pericol. De un mare ajutor în reușita acțiunii de evacuare a apei de pe ’semănături ne-au fost rigolele săpate incă din toamnă. Acum a fost nevoie doar de o intervenție pentru decolmatarea sau refacerea lor“.„Prevederea este mama Înțelepciunii" — spune un vechi proverb românesc. într-adevăr, ca urmare a faptului că incă din toamna trecută biroul comitetului județean de partid a indicat ca peste tot, aco-

lo unde există pericol de băltire a apei, să se sape rigole de scurgere, acum a fost mult mai ușor, acțiunea desfășurindu-se cu operativitate. „Ziua de astăzi (8 martie — n.a.) s-ă constituit intr-o adevărată încleștare de forțe pentru a se evacua cit mai rapid apa de pe culturi — sublinia aseară tirziu tovarășul director general al direcției agricole. Dacă in partea de mijloc și de nord a județului s-a lucrat mai mult cu sapă, cazmaua și chiar cu găleata, in zona de sud, in sistemele de irigații, am pus în funcțiune stațiile de desecare, evident acolo unde a fost nevoie. Se poate spune că in cel mult două zile, in întregul județ apa va fi evacuată de pe culturi și chiar de pe ogoare, ceea ce ne dă garanția că recolta acestui an va fi asigurată. De acum incolo toată atenția noastră este îndreptată spre declanșarea campaniei însămînțărilor

de primăvară. în acest scop toate pregătirile au fost încheiate : cuplurile de mașini agricole sint gata constituite, sămînța a fost în întregime transportată. în unitățile agricole. Precipitațiile căzute,,- deși au provocat, momentan, unele greutăți, sint totuși bune, ele reușind să refacă deficitul de apă din sol. Așadar, avem condiții dintre cele mai bune ca în acest an să realizăm cel mai ridicat nivel de producții a- gricole, așa cum ne-am angajat în fața partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizitelor de lucru pe care le-a efectuat în județul nostru in, toamna anului trecut și la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie 1983".
Iancu VO1CUcorespondentul „Scinteii"

SECTORUL AGRICOL ILFOV

pe pe cit lade

Ctf cazmale și lopeți la scurgerea apelorPrecipitațiile căzute în ultimele zile sub formă de ploaie și lapoviță au refăcut umiditatea solului, asi- gurind premise favorabile pentru dezvoltarea normală a culturilor. Dar tocmai abundența lor a determinat băltiri pe. porțiuni mai mari sau mai mici de teren. Tocmai de aceea, in. sectorul agricol Ilfov, specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole controlează starea terenului și, în mod deosebit, a semănăturilor de toamnă, pentru a se interveni operativ în vederea înlăturării excesului de umiditate.La cooperativa agricolă Otopeni se aflau la lucru două echipe. Prima săpa rigole de scurgere a apei de pe semănături de toamnă, iar a doua, compusă din 20 de cooperatori, condusă de inginerul-șef Mircea Bora, săpa șanțuri pe o-Iucernieră. Cooperatorii Ion R. Constantin, Ilie Dobre, Emil Marin, Florea Dumitru, Gheor-

ghe Oprescu, T ’ șanțurile pe traseul stabilit dc specialiști, pină la canalul colector. „Lucrările principale de desecare au fost încheiate, anul trecut, pe 1 500 hectare — ne spune inginerul. Suprafețele băltite sînt restrinse, dar pentru recoltă contează fiecare metru pătrat de pămint". Parcurgem apoi un traseu ce fusese străbătut dis de dimineață de ing. Anca Cozo- veanu, șefa fermei vegetale. In urma controlului efectuat pe 110 hectare cu orz, s-au găsit porțiuni băltite, unde a fost trimisă imediat o echipă de intervenție.Și în alte unități din sectorul agricol Ilfov se muncește intens pentru înlăturarea apei care băltește pe terenurile agricole. La cooperativa

Traian Gurău săpau gravitațională a apei, a fost pusă in .i.uiu funcțiune o motopompă. Președintele unității, tovarășul Gheorghe! Cimpoieru, ne asigură că în urma măsurilor întreprinse semănăturile de toamnă nu vor avea de suferit, iar însămînțările vor putea incepe devreme. Și la I.A.S. Mogoșoaia, directorul unității, Mihai Popa, și ceilalți specialiști controlează pas cu pas terenurile. în fermele de la .Mogoșoaia și Pipera, pe locuri mai joase, dinainte cunoscute, apele în exces au fost evacuate cu operativitate.în prezent, în partea de nord a sectorului agricol Ilfov, unde băltirile sint mai frecvente, continuă săparea șanțurilor și rigolelor de drenare a agricolă Mogoșoaia, de"exemplu,* timp . aPei- concomitent cu lucrări mai de trei zile cooperatorii au săpat ample de hidroameliorații, șanțuri de scurgere a apei. Acolo unde terenul nu permite scurgerea C. BORDEIANU

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ,

LOCUITORI Al SATELOR!

La cooperativa agricolă Otopeni, sectorul agricol Ilfov, echipe de cooperatori sapă canale și rigole pentru scurgerea apei Foto : E. Dichîseanu

Participați cu toții la săparea de șanțuri 

și canale de scurgere a apei de pe ogoare, 

pentru ca toate suprafețele să fie insămin- 

țațe la timp ! Mu lăsați apele să băltească 

pe semănături și pe terenurile pregătite 

pentru culturile de primăvară!
7
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tNVĂTÂMlNTUL POLITICO-IDEOLOGIC LA SATE MM

-factor activ de mobilizare a oamenilor muncii
la înfăptuirea politicii agrare a partiduluiîn curînd vor începe convorbirile recapitulative, care încheie . anul de invățămînt politico-ideologic la sate. Zilele acestea, în majoritatea județelor se desfășoară instruiri ale propagandiștilor, alte acțiuni menite să pregătească temeinic acest moment important al învățămîntului, să contribuie la orientarea dezbaterilor finale către problemele cele mai importante, hotăritoare pentru perfecționarea activității în domeniul respectiv. Rîndurile de mai jos sînt menite să releve cîteva concluzii pe marginea desfășurării unor dezbateri din cadrul învățămîntului politico- ideologic la sate, care pot fi avute în vedere atît în pregătirea convorbirilor recapitulative, cît și în desfășurarea muncii politico-educative de masă în perioada care urmează.„în ultimul timp, ne spunea tovarășul Gheorghe Olteanu, secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., s-au adoptat o serie de documente care definesc o concepție clară și de perspectivă a partidului privind dezvoltarea agriculturii noastre, căile de sporire a randamentului său. Am în vedere cuvîntările secretarului general al partidului cu prilejul consfătuirilor de lucru pe probleme de agricultură, Programul național pentru asigurarea unor producții agricole și stabile, Programul unic de creștere a producției agricole în gospodăriile personale ale membrilor cooperatori și în gospodăriile producătorilor particulari. Obiectivul principal al dezbaterilor din. învăță- mîntul politico-ideologic In anul acesta a fost înțelegerea, aprofundarea șî însușirea de către participant! a concepției de care am amintit. Desigur, problemele concrete de care depinde perfecționarea muncii sînt în permanență în atenție pentru că nu poți dezbate o problemă de interes mai larg fără să te raportezi și la ceea ce faci tu în această direcție. în această perspectivă, problemele concrete au căpătat altă importanță, fiind discutate în organică legătură cu cerințele pe care partidul le așază în fața agriculturii noastre".Am reprodus mal larg această convorbire tocmai pentru că ea a fost confirmată în investigațiile desfășurate la nivelul comunelor și unităților agricole. Tocmai pentru că remo- delarea unei noi atitudini față de cerințele agriculturii moderne constituie un obiectiv prioritar al muncii de propagandă Ia sate. Să exemplificăm. în comuna Suhaia, cele două cooperative agricole au aproape întreaga suprafață de peste 5 300 de hectare irigată. Dar producțiile obținute la hectar nu au depășit 3 800 kg porumb, 1 200 kg grîu, 1800 kg flojarea-soarelui. Discutăm cu tovară- «u| ion Sîna, secretar, adjunct cu pro

O PERMANENȚĂ A CREAȚIEI ROMÂNEȘTI ’

Virtuțile etice și civice ale femeii,
în opere reprezentative

Ne vom opri mai o primă categorie, aceasta trebuie să comparativ ceva departe. în cadrul

Sîntem conștienți capul locului că o asemenea temă ar cere, practic, tratarea într-Un volum întreg de minuțioasă factură istoric-literară, iar nu într-o simplă glosare ocazională. De aceea nu vom epuiza nici pe departe conținutul obiectivului la care ne-am oprit, mulțu- mindu-ne să fixăm, doar în mâne mare și în mod cu totul sumar, cîteva tipuri și categorii din cuprinsul interesului nostru.Femeia ca model etic în literatura română cuprinde un întreg evantai de prezentări, întîi la Pentru plecăm mai de originar al altor literaturi, de la Ifigenia în Aulis a lui Euripide sau de la sanscrita Sacontală a lui Cali- dasa, și de la așa-zisele „miracole" medievale pină la Desdemona lui Shakespeare, femeia victimă, femeia sacrificată deține un aer pasiv, exclusiv suferi
tor.Luînd și la noi motivul din aceeași matrice arhaică, surprindem că se în- tîmplă cu totul altfel în cazul Anei, soția Meșterului Manole, din balada noastră populară. Care dintre noi, în tinerețe, n-a fost pătruns ca de o săgeată de foc la citirea martirajului ei ? Aceasta ne-a făcut să uităm că, pină a ajunge la încercarea supremă, ea și-a asumat hotărît riscul de a înfrunta unele' teribile obstacole naturale. A trecut, anume, prin torente răscolite de apă, prin vîrtejuri și uragane, numai din iubire și grijă pentru soțul ei, convinsă că el ar fi avut grabnică nevoie de hrana pe ^care ea i-o aducea. De-
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bleme de propagandă al comitetului comunal de partid.— Este adevărat — ne spune interlocutorul — au fost și o serie de deficiențe ale stațiilor de pompare, ale echipamentelor de udare, dar principala vină ne revine nouă.— în ce sens ?— S-a crezut la un moment dat că odată amenajate sistemele de irigații producțiile sporite vin de la sine. Or, după cum se vede, lucrurile nu stau deloc așa. Aceasta este problema care s-a situat în centrul dezbaterilor din învățămîntul politico-ideologic.— Ce lucruri mai deosebite s-au desprins ?— în primul rînd am lămurit împreună cu participanta că nu putem face astăzi agricultură intensivă, de înalt randament, fără aceste sisteme 
ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚELE 
TELEORMAN ȘI IALOMIȚA

de irigații, care aduc apa plantei atunci cînd are nevoie. Dar că nici construirea acestor sisteme nu hotărăște singură soarta recoltei. Pentru că-și făcuse loc o mentalitate curioasă care transfera totul asupra sistemelor de irigație. Obiectivul nostru a fost tocmai aceia de a arăta că, dimpotrivă, totul depinde de oameni, de felul cum sint întreținute și exploatate aceste sisteme. în acest sens am adus exemple privind neglijarea orelor. de efectuare a udărilor, indisciplina formațiilor care trebuiau să facă mutarea' aripilor de ploaie și să supravegheze buna lor funcționare etc. Astfel, credem că am reușit să formăm la cooperatori convingerea că realizarea și funcționarea acestor sisteme implică o altă atitudine, un alt mod de a judeca din partea lor. Delăsarea, indisciplina ne costă mult mai mult acum și sîntem convinși că acest lucru s-a înțeles exact.în comuna Crîngu, alte două cooperative dețin o suprafață de aproape 6 000 hectare irigate. Producțiile de porumb au fost mult mai bune: in medie 8 000 kg la hectar. Există însă mari diferențe între ferme și echipe de 1 000 și chiar 2 000 kg la hectar.— De fapt aceste diferențe au constituit principala noastră „bibliografie", materialul de studiu pentru multe dezbateri de la învățămîntul politic — ne spunea tovarășul Nicolae Meca, secretarul comitetului comunal de partid. Este limpede că diferențele de care aminteam reflectă diferențele dintre activitatea Colectivelor respective, dintre nivelul de organizare gl producției. O

parte de-a fi o ființă pași- Iești, unde trăiau „fete Vă, 'Aria a dovedit, de la mîndre, care știau învîrti SUVeica de vuia satul de vatale...". Există, pe o treaptă mai jos, hărnicia- mijloc. în vederea îmbogățirii, așa cum se recunoaște atît, de pregnant în „Mara" lui Slavici. în sfîrșit, o mai întîlnim și pe femeia trudită, săracă, nefericită, care se angajează, pentru a putea să trăiască mizerabil, la munci grele și penibile. Ea merge, totuși, înainte, pină la propria ei catastrofă. Ni se impune

început, un ' spirit activ, răzbătător, pe care și l-a mobilizat total, cu prețul propriei suferințe.într-un fel sau altul, forța dinamică, tenace și răbdătoare, iscată din iubire, din capacitatea de-a se dărui sufletește, a femeii ro- se valorifică și la scriitorii noștri clasici. în cazul Ancăi din „Năpasta" lui Caragiale sau al Vito- riei Lipan din „Baltagul" lui Sadoveanu, atunci cînd
Edgar PAPU

aci prezentă In minte Fe- feleaga lui Agârbiceanu.Dar in literatura noastră, femeia ca model etic nu ni se prezintă numai in ipostaza unei exemplare încordări motrice, ci și a unei simple atitudini, cu caracter deopotrivă de pilduitor. Se cuprind și în această categorie mai multe variante. Ne vom opri însă la una singură, și anume a femeii mamă eroică. încă din prima noastră copilărie ni s-a făcut cunoscută mama lui Ștefan cel Mare din atît de populara baladă a lui Bolintineanu. Un exemplu deopotrivă de tulburător se vede întruchipat în Jupîneasa Ilisafta din Frații Jderi a lui Sa- doveanu, care primește cu o admirabilă liniște și demnitate vestea despre moartea fiului său într-o luptă dusă pentru apărarea țării. Această demnă stăpî- nire de sine nu exclude, totuși, intensa durere maternă pentru o asemenea pierdere. O atare apăsare, nespus de adine omenească, se vede sfîșietor redată în

totul a fost pierdut prin uciderea bărbaților îndrăgiți, le-a mai rămas, totuși, energia neînfricată de a diice cu greu la capăt împlinirea setei lor de dreptate. Femei credincioase iubirii, femei tari sufletește pină dincolo de moarte !Dar chiar cîhd nu este vorba de cazuri dramatice, bărbăția neobosită a femeii își are, nu mai puțin, un loc privilegiat în literatura noastră. Ne referim îndeosebi la motivul stăruitoarei și neîntreruptei hărnicii feminine. Negreșit că și aci există diferite grade ale aplicării intense în muncă din partea femeii, așa cum a fost văzută de unii din marii noștri scriitori.Este mai întîi hărnicia- desfătare devenită scop în sine. Se identifică aci cea mai înaltă treaptă etică în actul muncii. In felul acesta o vedem pe Sma- randa, mama micului Ion Creangă, neîntrecută făuritoare de ■ pînzeturi peste pînzeturi. Creangă extinde această mare calitate asupra întregului său Humu-
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parte din dezbateri au fost precedate de schimburi de experiență între formații, menite să identifice t cauzele mai frecvente ce au condus ‘la rezultate slabe din partea unor formații.— Dumneavoastră, factorii de conducere din comună, aveți a vă reproșa ceva față de o asemenea situație ?— Da, în primul rînd că o pafte din acțiunile făcute anul acesta se cereau făcute de anul trecut. Oamenii trebuiau informați din timp cu privire la cerințele muncii in noile condiții, la consecințele ne- rcspectării disciplinei tehnologice. Pentru că acum putem vorbi intr-adevăr de o disciplină tehnologică.. Apoi, că nu am intervenit la timp atunci cînd am observat acte de indisciplină. O concluzie și un în

demn totodată pentru activitatea viitoare.In comuna Miloșești, din județul Ialomița, s-ar putea spune că parti- cipanții la învățămîntul politico- ideologic nu mai au nevoie de materiale bibliografice care să-i țină la curent cu realizările comunei. De ce ? Pentru că mai fiecare familie primește periodic acasă suplimentul foii volante „Spicul", editată la nivelul comunei de două, trei ori lunar. Majoritatea acestor foi au fost axate în ultimul timp pe probleme ale dezvoltării zootehniei. Am procedat așa — ne spunea tovarășul Nicolae Enache, secretar adjunct al comitetului comunal de partid — pentru că ne-am propus să dezbatem cu oamenii pe larg cerințele Programului unic de creștere a producției agricole în gospodăriile populației și, în același timp, să îmbunătățim substanțial activitatea sectorului zootehnic.— Cum s-au reflectat în dezbateri prevederile programului?— Poate că de mult n-am avut dezbateri așa de vii. Trebuie să spun că la început au apărut o serie de neînțelegeri și am crezut că este bine să le lămurim pe larg în cadrul învățămîntului. Pentru că unele nu puteau fi bine clarificate fără înțelegerea semnificației de ansamblu a programului și a rolului său în etapa actuală. Apoi, unele din neînțelegeri se refereau ia obligațiile concrete care reveneau cooperatorilor in lumina acestui document.— Cum ați procedat ?— Aici sînt două aspecte de lămurit. Unii cooperatori aveau dreptate, lntrucît consiliul popular nu-și 

căutarea neliniștită, plină de presimțiri alarmante, cu care fiul și-o imaginează în Miorița pe măicuța sa: „Cine mi-a văzut / și a cunoscut..."Ne mai oprim, în sfîrșit, la un ultim aspect. Este vorba de nobila discreție în iubire a femeii îndrăgostite. Motivul se exprimă cu o surprinzătoare finețe și în folclorul nostru: „Măi bădiță, bădișor, / nu-mi trimite atita. dor, / trimite-mi mai puținei / și vino și tu cu el“. Ni se înfățișează aci o realizare perfectă dată de cunoscutul topos literar al depărtării între cei ce se îndrăgesc. în literatura noastră se vede însă figurată aceeași emoționantă discreție din partea femeii, discreție a unei iubiri a- proape nemărturisite chiar și în apropierea partenerului. Ne gîndim la' un episod, unde abia se află atins diafan motivul din în Munții Neamțului a lui Calistrat Hogaș sau, mai cu seamă, la acel suav personaj feminin din Adela lui Ibrăileanu, unul din proeminentele romane de analiză ale perioadei noastre interbelice.Trebuie să repetăm că am schițat ușor, fără să apă- săm condeiul analitic, a- ceastă pasionantă problemă estetică, de interes național și uman. Am mișcat, totuși, un dispozitiv tematic al literaturii noastre, existent în atitea capodopere românești. Rămîne numai să conchidem că, nu mai puțin decît in unele echivalente străine — chiar de circulație mondială — literatura noastră a cultivat și ea mereu acest motiv, ca un secular omagiu adus femeii române, omagiu ale cărui puternice ecouri și expresii se fac simțite și în creația ultimilor ani.
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respectase obligațiile. La asemenea' probleme am invitat factorii de răspundere din comună. Alt aspect ținea de buna gospodărire a fiecărui cooperator. Aici, am invitat gospodari fruntași să vorbească în cadrul dezbaterilor. Și vreau să spun- că pină acum contractarea produselor agricole merge bine.O „bibliografie" ad-hoc constituie și propaganda vizuală de la cooperativa agricolă de producție din Amara. Noi înșine parcurgind aleile sectorului zootehnic ne-am pus la curent cu principalele realizări de aici. Panouri frumos dispuse, cu rubrici pentru fiecare lună, arată evoluția producției de lapte, a fă- tărilor etc. în interiorul grajdurilor pe o mică tăbliță erau scrise numele îngrijitorilor fruntași pe fiecare săptămină. O adevărată -satisfacție să vezi revirimentul acestui sector, care pină in urmă cu cîțiva ani era printre ultimele din județ, iar acum se află pe primele locuri intr-un județ aflat el insuși pe primul loc pe țară la producția de lapte.Dar să nu uităm, acestea sînt cazuri mai deosebite. Lor li s-ar mai putea adăuga și altele. Pe ansamblu însă, posibilitățile de documentare ale cursanților și propagandiștilor constituie încă o problemă deschisă. Și aceasta pentru că multe puncte de documentare încă nu au o funcționalitate reală, nu dispun de materialele necesare. Iată, de pildă, în aceeași comună, Amara, secretarul adjunct al comitetului comunal de partid a fost pus într-o evidentă încurcătură cînd i-am cerut să ne arate un plan tematic pentru o dezbatere sau să ne ofere date referitoare la realizările comunei. In cadrul punctului se găseau volume și grafice despre evoluția economiei naționale. Un fond de carte-destul de bogat, dar pentru un propagandist care are de pregătit o temă utilitatea punctului este minimă, întru- cît fondul de carte este nesistematizat, mape documentare nu există etc. O situație asemănătoare am în- tîlnit și Ia cabinetul județean pentru activitatea ideologică și po- litico-educativă. Dorind să consultăm fișierul care ar fi trebuit să sistematizeze fondul documentar, am găsit doar niște cutii goale. Și să nu uităm că este vorba despre cabinetul județean care trebuie să se afirme ca un centru de dezbateri teoretice și de îndrumare a punctelor de documentare din județ.Așa cum au arătat Investigațiile noastre, punctele documentare se găsesc într-o situație necorespunzătoare in majoritatea comunelor din cele două județe, în majoritatea localităților reședință ale consiliilor unice agroindustriale. Or, funcționalitatea acestora are un rol foarte important in buna desfășurare a dezbaterilor. Acum, pe primul plan trebuie să se situeze instruirea temeinică a propagandiștilor, trimiterea, de, propagandiști ai comitetelor, județene la nivelul comunelor, întocmirea de materiale documentare axate pe temele ce vor fi dezbătute în cadrul convorbirilor recapitulative, astfel incit acestea să poată fi temeinic pregătite și să reprezinte un adevărat moment de vîrf în desfășurarea învățămîntului politico-ideologic Ta sate.
Paul DOBRESCU 
Stan ȘTEFAN

teatre
® Teatrul National (14 71 71, sala 
mică) : Vlalcu Vodă (aminat din 18 I)
— 16: (sala „Ion Vasilescu", 12 27 45): 
Idolul și Ion Anapoda (aminat din 
2 II) — 19; (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 19; (sala Batiștel) : Intre 
patru ochi (B) — 20.
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 63 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Mircea Ba- 
sarab — 19; (sala Studio) : „Trep
tele afirmării artistice". Daniela Oală
— harpă. Doina Fodor — vioară
17.30.
0 Opera Română (13 18 57) : Recital 
extraordinar de canto șl balet — 15,30, 
Tricornul, Șeherazada — 19.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Vă
duva veselă — 19.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Cabala blgoților — 19.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 19,30. 
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Misterul Agamemnon — 19.
9 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Karamazovii — 18,30: 
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 19,30-,
O’ Teatrul Gluleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Serenadă ttrzle — 19,30;
(sala Gluleștl, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 19.
O C.C.E.S. (la Palatul sporturilor și 
culturii) : Melodii in primă audiție. 
Concert-concurs de creație de mu
zică ușoară românească — 18.
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19,30; (sala Victoria. 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Snoave cu măști — 14; Hoțul de vul
turi — 19.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 10; Intîlniri 
muzicale — 18,30.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Bună seara, domnule 
Wllde — 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 : COTROCENI 
(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; 10; 
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. POPULAR 
(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.

EDUCAȚIA REVOLUȚIONARĂ, ȘTIINȚIFICĂ, 
FORMAREA MULTILATERALĂ A OAMENILOR

-conținutul major al programelor instituțiilor culturale de masăExigențele privind instruirea și e- ducația tuturor categoriilor de oameni ai muncii au crescut în mod simțitor, acest proces fiind determinat de însăși dezvoltarea învățămîntului, științei, și tehnicii contemporane, de ridicarea generală a nivelului de cultură și civilizație proprie societății noastre socialiste. Evident, astăzi pe cuprinsul întregii țări accesul larg la valorile spirituale este o realitate vie, care se regăsește în mod convingător în paleta largă și diversă de' instituții de cultură, in varietatea producției editoriale, a presei, în emisiunile de radio și televiziune, în manifestările desfășurate în cadrul Festivalului național „Cintarea României".Județul Brăila se înscrie și el în perimetrul unor asemenea exigențe. Putem afirma fără teama de a greși că in prezent factorii responsabili din domeniul culturii brăilene au ridicat ștacheta exigenței, acționînd consecvent pentru transformarea beneficiarilor de cultură din spectatori pasivi în participanți activi la manifestări. Să ne referim la ceea ce considerăm a se fi profilat ca element specific, caracteristic în ansamblul acțiunilor educației materialist-științifice în județul Brăila : afirmarea dialogului cu oamenii ca formă de însușire a unor noi cunoștințe, aprofundarea a- cestora și formarea unei conștiințe înaintate. Mai întîi însă să precizăm că la Brăila preocuparea pentru educația materialist- științifică este continuă și se concretizează atît în acțiuni la scara formațiilor de lucru, întreprinderilor, instituțiilor, caselor de cultură, căminelor culturale și cluburilor muncitorești, cît și la nivel municipal și județean prin manifestări de amploare, la care participă ca invitați personalități ale științei și culturii românești.Recent, la Brăila s-a încheiat ciclul de manifestări intitulat Știință, cultură, educație, organizat de comitetul județean de cultură și educație socialistă și comisia județeană de răspîndire a cunoștințelor științifice, sub egida consiliului județean al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Debutul seriei de acțiuni l-a constituit un simpozion desfășurat în fața unui mare număr de oameni ai muncii : „Revoluția tehnico-științițj- că — factor hotăritor in înflorirea patriei; concepția umanist-revoiuționa- ră a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ai partidului, despre rolul revoluției tehnico-științifice în ptapa actuală"! In cadrul acestuia au fost susținute comunicări -privind' dezvoltarea științei și tehnicii contemporane, rolul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în afirmarea științei și tehnicii românești, ca forță de propulsie a economiei naționale, remarcabilele contribuții la dezvoltarea științei și culturii românești în general și â chimiei in special ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Din această primă manifestare (invitații — reprezentanți ai Uniunii asociației oamenilor de știință și ai ICECHIM București — au dialogat cu muncitori, ingineri, tehnicieni din instituțiile și întreprinderile județului, cadre didactice, activiști de partid și de stat) s-au desprins apoi alte 55 de acțiuni, beneficiari fiind peste 10 000 de oameni ai muncii. Simpozioanele, dezbaterile, galele de filme, expozițiile care au avut loc în cadrul decadei s-au axat pe teme de mare interes: contribuții românești la dezvoltarea științei și tehnicii contemporane, energia și viitorul omenirii, coordonatele noii revoluții agrare, prezent și perspectivă în ingineria - genetică, tectonica plăcilor și cutremurele de pămînt, tradiții și obiceiuri laice in Bărăgan.La dialogurile pe aceste teme importante în ansamblul procesului de cunoaștere, de formare a unei atitudini înaintate despre lume și viață, a spiritului revoluționar propriu omului nou constructor al socialismului, au fost antrenați oameni ai muncii de la mari întreprinderi industriale — întreprinderea de utilaj greu „Progresul", șantierul naval, întreprinderea de foraj Ianca, întreprinderea „Laminorul", întreprinderea de confecții — unități agricole, de cercetare, invățămînt, sanitare.Numeroasele opinii exprimate de participanți confirmă eficiența dialogului pe teme de educație materia- list-științifică. Iată citeva din aceste opinii.Profesor universitar doctor Ionel Purica, Institutul politehnic București : „în mai multe rinduri am dat 

Teatrul de stat din Petroșani
Foto : Gh. Vințilă

curs invitației Comitetului județean de cultură și educație socialistă Brăila de a dialoga pe teme științifice cu oameni ai muncii. înnoirile care s-au produs și in acest județ, îndeosebi în ultimul deceniu, sint pregnante, atit pe plan eponomico-social, cit și în ridicarea nivelului de pregătire al tuturor categoriilor de cetățeni. Este impresionantă preocuparea pentru întreținerea unui contact direct între exponenți ai științei și culturii și oameni de diferite vîrste și profesii, Decada „Știință, cultură, educație" a evidențiat un important pas înainte în privința calității educației mate- riaiist-științifice. Nu mai asistăm la un flux informațional cu sens unic. La I.U.G. „Progresul" și șantierul naval, în comunele Ianca, Bordei Verde și Viziru au avut loc veritabile dialoguri, ascultătorii de altădată reușind să ajungă la nivelul prelucrării informațiilor și formulării unor întrebări originale deosebit de interesante. Este un semn concludent că efortul desfășurat continuu și cu spirit de răspundere de cei care au atribuții în domeniul formării multilaterale a oamenilor dă rezultate. Este, totodată, o dovadă a faptului că beneficiarii actului de cultură au o pregătire superioară, sint la curent cu rezultatele științelor moderne, au un bagaj impresionant de cunoștințe. De relevat că formula de organizare a unui asemenea ciclu de acțiuni, in care te
Experiențe, opinii ale participanților 

la o importantă manifestare educativă 
* din județul Brăila

mele se constituie într-un tot armonios, este potrivită și din alt unghi de vedere : îmbinarea umanismului cu știința, care creează pentru oameni acel fond cultural necesar integrării în producție la nivelul cerut de dezvoltarea bazei materiale, de creșterea productivității muncii și a- firmarea inițiativelor creatoare în ansamblul economic și social".Ionel Iaru, secretar adjunct cu probleme de propagandă al comitetului de partid de la șantierul naval : „Colectivul Șantierului naval cțjn Brăila are o medie de vîrstă de circa 22 de ani, ceea ce se reflectă pozitiv în atitudinea de interes față de producție, de cuceririle științei și tehnicii contemporane, în dorința da a fi in pas cu tot ceea ce este nou, înaintat. Dacă în privința vîrstei există o omogenitate, aria tematicii spre care se îndreaptă necesitatea da cunoaștere este foarte diversă i probleme politice, de știință, tehnică, medicină, legislație etc. Faptul în sine ne determină să organizăm manifestări diferențiate, pe micro- grupuri. De aceea, clubul întreprinderii, secțiile și atelierele constituie, de regulă, perimetrul unor simpozioane, dezbateri, proiecții de filme, în cadrul Săptămînii complexe a întreprinderii — manifestare care va deveni tradițională și la șantierul naval, ca dealtfel și in alte unități economice brăilene — am organizat dialoguri privind concepția științifică și contribuția excepțională ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la statornicirea unui climat de securitate internațională, noutăți din domeniul construcțiilor navale, mișcarea de invenții și inovații, metode moderne de sudură, căi și mijloace de folosire rațională a materiilor și materialelor, activitatea de recuperare și re- condiționare. Am sesizat că interesul navaliștilor brăileni este direcționat în principal spre lărgirea orizontului de cultură generală, pe de o parte, și utilizarea acestor noi cunoștințe în procesul de producție, pe de altă parte. Șantierul naval a primit recent vizita unei brigăzi de oameni de știință, care a iegat un fructuos dialog pe tema actualității politica internaționale și fizica atomică în slujba omului. Ni s-a relevat încă o dată că navaliștii au capacitatea de a înțelege și interpreta fenomenele politice și științifice. Nivelul tehnic al producției a crescut în ultimii ani foarte mult. Iată de ce cartea tehnică, științifică se află la noi in atenția fiecărui muncitor, inginer și tehnician, reflectînd creșterea nivelului de pregătire al oamenilor".Vasiie Georgescu, secretar ai Comitetului orășenesc Făurei al P.C.R. : „Educația oamenilor prin știință și cultură se află în centrul preocupărilor organizației orășenești de partid Făurei. Orașul nostru este mic, dar avem o mare diversitate socio- profesională : muncitori industriali șl meșteșugari, intelectuali și țărani 

cooperatori. Această realitate ne determină să inițiem acțiuni educative specifice fiecărei categorii de oameni ai muncii. O atenție deosebită acordăm însușirii profunde a documentelor de partid și de stat, concepției secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind rolul revoluției tehnico-științifice în etapa actuală. Acțiuni cum sînt dezbaterile pe teme de politică externă, fizică, chimie, astronautică, medicină, reunesc cu regularitate în întreprinderi, instituții, la casa orășenească de cultură și la căminul cultural din comuna suburbană Sur- dila Greci sute de oameni. Dacă înainte cu mai mulți ani Făureiul era cunoscut doar ca o localitate prin care treceau trenurile, astăzi orașul și-a cîștigat o personalitate proprie datorită nu numai dezvoltării sale economice, ci și oamenilor săi cu o pregătire mereu mai ridicată. Acest proces este generat și de activitățile de educație materialist- științifică în care un rol deosebit au cartea, presă, filmul, dar mai ales dialogul cu oamenii pe diferite teme".Natalia Turbatu, secretar . adjunct cu probleme de propagandă, director al căminului cultural din comuna Bordei Verde : „Educația materialist-științifică reprezintă un obiectiv important în activitatea po- litico-educativă la nivelul comunei noastre, în primul rînd pentru că majoritatea co- vîrșitoare a oamenilor manifestă un mare interes față de informația culturală în general. Țăranul de astăzi Se deosebește radical de cel din urmă -cu două-trei decenii. El dispune de mijloace mass-media identice cu cele din centrele urbane — carte, presă, radio, televiziune —iar zestrea lui de cunoștințe s-a îmbogățit simțitor, facilitîndu-i înțelegerea unor fenomene și principii științifice altădată inaccesibile. In mijlocul comunității umane caro este satul pulsează curiozitatea față de tot ceea ce este nou și modern. Iar noi, care avem misiunea de a contribui Ia instruirea și educația comunistă a oamenilor, ne străduim să Ie oferim cît mai multe și diverse acțiuni. La căminul cultural, în cooperativa agricolă de producția și școli organizăm întîlniri cu cadre da specialitate din domeniul agriculturii, medicinei, științelor naturii, sub formă de dezbateri, simpozioane, gale de filme, la care participă, practic, toți cetățenii comunei. Pe lingă propriile activități, care repre- 1 zintă majoritatea, beneficiem' frecvent de unele manifestări organizata pe plan județean, așa cum a fost cazul decadei „Știință, cultură, educație".Contactul direct intre săteni și cadre cu pregătire deosebită în diferite domenii ale științei șl culturii este de o utilitate indiscutabilă pentru formarea unor convingeri și atitudini înaintate, revoluționare proprii omului nou. L-am avut ca oaspete pe cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu, care ne-a vorbit foarte frumos despre cucerirea Cosmosului, despre pregătirea științifică a omului modern. în ultimul timp, sătenii din Bordei Verde au avut mai multe astfel de dialoguri pe teme de fizică^ politică, pedagogie, medicină ș.a.“.Ion Budeș, vicepreședinte al comitetului județean de cultură și educație socialistă : „Pornind de la indicația dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia trebuie să folosim mai bine toate mijloacele de care dispunem pentru educația cul- tural-științifică a oamenilor, am conceput acțiunile noastre într-un ansamblu unitar, colaborînd strîns cu toți factorii educativi din județ. Este un proces complex, care vizează cunoașterea temeinică a legilor care guvernează natura și societatea. în cadrul unor preocupări mai largi desfășurăm în fiecare an și decada Știință, cultură, educație.Cu caracter permanent organizăm intîlniri ale unor brigăzi științifice, ale unor colective care reprezintă revistele Magazin, Contemporanul, Știință și tehnică. Sănătatea, Revista economică, cu colective de oameni ai muncii din municipiu și județ. Invităm, totodată, în mod frecvent cadre universitare și cercetători de la institute de invățămînt superior și institute de cercetări".O concluzie se desprinde cu limpezime din toate aceste opinii : necesitatea de a se accentua mutarea centrului de greutate al acțiunilor cu caracter educativ în mijlocul colectivelor de oameni ai muncii, in cluburile muncitorești, casele de cultură și căminele culturale. Să fie antrenate în activitatea de ridicare a nivelului de cunoaștere al oamenilor propriile cadre, specialiști de prestigiu din județ, intelectualii satului și să se apeleze, ca și în cazul decadei „Știință, cultură, educație", și la personalități culturale din afara județului. Toate acestea sînt, de altfel, avute în vedere în pregătirea a două noi importante manifestări : Zilele culturii cinematografice și Primăvara culturală brăileană, manifestări menite să îmbogățească orizontul cultural și științific al oamenilor, să contribuie Ia formarea conștiinței lor înaintate.
Comellu IFK1Mcorespondentul „Scinteil*

tv
15,00 Telex
15,05 Agronomia TV. Consultații pentru 

admiterea in învățămîntul supe
rior tehnic

15.30 Viața culturală
15.50 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
16,00 Emisiune In limba germană
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea in economie
20,35 Vine, vine primăvara — muzică 

ușoară cu tineri lnterpreți
20.50 Cadran mondial
21,10 Film serial : „VIntul fierbinte* 

(color). Episodul 5
21,55 Semnul trecerii noastre prin viață 

— copiii. Reportaj
22,05 Farmecul operetei
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului
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I v IERI A AVUT LOC ÎN CAPITALĂ

Adunarea festivă cu prilejul 
sărbătoririi Zilei de 8 MartieJoi după-amiază a avut loc, în Capitală, adunarea festivă organizată de Consiliul Național al Femeilor, Împreună cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Organizației Pionierilor și Comitetul municipal al femeilor București, cu prilejul sărbătoririi Zilei de 8 Martie.La adunare au participat muncitoare, țărănci, intelectuale, activiste de partid, de stat și ale mișcării de femei, ale organizațiilor de masă și obștești.Au luat parte Lina Ciobanu, Alexandrina Găinușe, Gheorghe Pană, Petru Enache, Ana Mureșan, Suzana Gâdea, Poliana Cristescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, Ștefan Korodi, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., precum și membre ale Biroului executiv al Consiliului Național al Femeilor, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale și obștești.Au participat soții ale șefilor misiunilor diplomatice acreditați in România.Despre semnificația Zilei internaționale a femeii a vorbit tovarășa Ana Mureșan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta Consiliului Național al Femeilor.Desfășurată într-o atmosferă de puternic avînt creator, cînd poporul nostru depune eforturi susținute pentru realizarea exemplară a sarcinilor economico-sociale pe anul 1984 și pe întregul cincinal, pentru Înfăptuirea neabătută a istoricelor hotă- rîri ale Congresului al XII-lea șt Conferinței Naționale ale partidului, adunarea s-a constituit intr-o expresie elocventă a încrederii și devotamentului nețărmurit ale milioanelor de femei din patria noastră față de Partidul Comunist Român, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, într-o nouă și grăitoare dovadă a unității de neclintit a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general.Participantele la adunare au exprimat, în același timp, gîndurile și sentimentele de aleasă prețuire, de -ofund respect și nemărginită recu- jștință pe care femeile din România, fără deosebire de naționalitate, le nutresc, asemenea întregului popor, pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit șl stimat al națiunii noastre, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, care de peste o jumătate de secol desfășoară o excepțională activitate

consacrată progresului multilateral al patriei, pentru eminentul conducător de partid și de stat, de numele căruia se leagă cele mai înalte năzuințe de fericire și bunăstare ale întregului popor, cea mai rodnică epocă de dezvoltare a societății românești, de participare activă și creatoare a femeilor la întreaga activitate economico-socială a țării, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Organizată în acest martie luminos, cînd întregul nostru popor sărbătorește, cu inimile pline de bucurie și îndreptățită mindrie patriotică, împlinirea a zece ani de cînd, prin voința unanimă a -întregului nostru popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales primul președinte al țării din istoria României, adunarea din Capitală a prilejuit femeilor din patria noastră reafirmarea hotărîrii lor nestrămutate de a intîmpina cu noi și importante realizări mărețele evenimente din viața partidului și poporului — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă de la 23 August 1944 și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.în acest moment sărbătoresc, un fierbinte omagiu a fost adus tovarășei Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, savant de renume mondial, întruchipînd cele mai alese virtuți ale femeii române, a cărei remarcabilă contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la dezvoltarea impetuoasă a științei, tnvă- țămîntului, artei și culturii românești constituie un strălucit și însuflețitor exemplu pentru milioanele de femei din țara noastră.Adunarea a pus pregnant în lumină faptul că femeile din România, profund neliniștite de agravarea situației internaționale, sprijină cu fermitate politica externă a României, de promovare a nobilelor idealuri de Înțelegere, colaborare și pace între națiuni, a principiilor respectării independenței și suveranității naționale, a deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și Avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu folosirea forței, de rezolvare a tuturor conflictelor pe calea tratativelor, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale. A fost exprimată profunda mîndrie patriotică pentru marele prestigiu internațional de care se bucură România socialistă, precum și

hotărîrea de a susține cu toate forțele inițiativele de pace și dezarmare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea securității în Europa și în întreaga lume, pentru trecerea la măsuri concrete, efective, de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, de sistare a amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe continentul nostru, pentru retragerea și distrugerea celor existente, pentru reluarea negocierilor de la Geneva, în vederea diminuării pericolului izbucnirii unei conflagrații nucleare, pentru crearea unei Europe unite, fără arme și războaie.într-o atmosferă însuflețită, parti- jgcipanții la adunarea festivă au a- dresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Adunarea festivă s-a încheiat printr-un frumos spectacol susținut de formații artistice și soliști de frunte. *Ziua internațională a femeii a fost sărbătorită în întreaga țară prin numeroase adunări festive, sesiuni de comunicări, simpozioane, mese rotunde, expuneri, manifestări politico-educative și cultural-artistice dedicate femeilor fruntașe în muncă și în activitatea obștească.în adunările festive, organizate In orașele reședințe de județ, participantele au adresat telegrame tovarășului Nicolae Ceaușescu. în care se subliniază că milioanele de femei din țara noastră, conștiente că viata nouă, demnă, de cate se bucură astăzi în România o datorează politicii înțelepte, profund umaniste, a partidului, își reînnoiesc angajamentul ferm de a acționa neabătut călăuzite de îndemnurile adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de producție și a celor social-obștești, ca singur criteriu de apreciere a dragostei, a atașamentului și devotamentului față de patrie, partid și popor.în spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, participantele la adunări au exprimat sentimentele lor de prietenie cu femeile din țările socialiste, din țările In curs de dezvoltare și nealiniate, solidaritatea cu femeile de pe toate meridianele lumii, care luptă pentru drepturi șl libertăți democratice, pentru independență națională, împotriva imperialismului, colonialismului și discriminării rasiale, pentru pace și progres. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul S 

martie, ora 20 — 12 martie, ora 20. în 
țară : Vremea va fi rece, îndeosebi în 
regiunile din nordul țării. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în sudul și 
estul țării, unde vor cădea precipita
ții temporare, mai ales sub formă de 
lapoviță și ninsoare. In rest, ninsori 
izolate. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări din sectorul nord-estic, 
în Moldovă, Bărăgan și Dobrogea, 
viscolind pe alocuri zăpada. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 10 și zero grade, iar cele ma
xime între minus 3 și plus 7 grade. 
Local, in Transilvania se va produce 
ceață. în București : Vreme închisă. 
Precipitații, mai ales sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
cu intensificări din sectorul nord-estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și minus 1 grad, iar cele 
maxime intre 1 și 4 grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

Tehnologii eficiente pentru recondiționarea 
pieselor și subansamblelorColectivul întreprinderii de mecanică fină din Sinaia a luat o inițiativă de mare importanță : a ho- tărît să asigure echipamentului de injecție pe care il produce o a doua viață în exploatare. în acest sens s-au organizat și utilat cu mașini- unelte, agregate de înaltă tehnicitate patru ateliere distincte : de recondiționat aparatura hidraulică a pompei cu roți dințate și distribuitorul — la fabrica de precizie de la Breaza, iar la Sinaia, pentru recondiționarea pieselor pompei de injecție cu distribuție și a celei in linie. S-a luat legătura cu Ministerul Agriculturii și cu alți beneficiari pentru a trimite echipamen

tele uzate în vederea revitalizării lor. „Acțiunea noastră — ne spune dr. ing. Laurențiu Doinaru, directorul întreprinderii — are multiple avantaje economice : se economisesc cantități mari de metale scumpe din import, scule și dispozitive, energie electrică, manoperă etc.“.Pină in prezent s-au livrat beneficiarilor 36 500 echipamente recondiționate, dar capacitatea întreprinderii sinăiene este mult mai mare. De aceea, ea așteaptă noi solicitări, mai ales din partea stațiunilor de mecanizare a agriculturii și a unităților de transporturi auto. <C. Că- praru, corespondentul „Scînteii").

SOSIREA UNEI DELEGAȚII DE PARTID DIN ETIOPIALa invitația C.C. al P.C.R., joi a sosit în Capitală o delegație de partid etiopiană, condusă de Fisseha Desta, secretar general adjunct al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, membru al Comitetului Executiv al Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia (C.O.P.W.E.).
La sosire, pe aeroportul Otopenl, delegația a fost salutată de tovarășul Emil Bobu; membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Au fost prezenți, de asemenea, Nicolae Mihai, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Victor Stănculescu, adjunct al ministrului apărării naționale.

CronicaMinisterul Industriei Ușoare și Secretariatul Internațional al Linii — Bruxelles au organizat, in zilele de 7 și 8 martie, la București, în sala Rondă a hotelului Intercontinental, prezentarea celor mai noi creații de modă, colecții ce au făcut cunoscută linia modei anilor 1984— 1985 in domeniile confecțiilor și tricotajelor din lină pură, . precum și paleta coloristică și contexturile ce

• B •zileivor fi utilizate la aceste produse. Colecțiile respective sînt oferite atît pieței interne, cit și la export.Au participat creatori, ingineri și tehnicieni din compartimentele de specialitate, reprezentanți ai unor instituții centrale și întreprinderi de comerț exterior, ziariști, corespondenți ai presei străine, un numeros public. (Agerpres)
Fapte, realizări de pe cuprinsul 

patriei, relatate de corespondenții 
„Scînteii"

CARNET COTIDIAN■ Mobilizîndu-se exemplar pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la fiecare sortiment, oamenii muncii din industria județului Mureș au realizat, în perioada care a trecut din acest an, peste sarcinile de plan, numeroase produse utile economiei naționale în valoare de 150 milioane lei. Sporul de producție a fost obținut în condițiile în care întreprinderile mureșene au economisit peste 10 000 MWh energie electrică.■ In actualul cincinal, județul 
Alba s-a înscris în rîndul producătorilor de energie electrică, odată cu intrarea în funcțiune a primelor hidrocentrale de pe rîul Sebeș. De curînd, a început să furnizeze energie și primul hidroagregat de 75 MW de la noua centrală e- lectrică de la Șugag. In perioada care a trecut din acest an, s-au produs suplimentar 539 MWh energie electrică.■ In stațiunea Călimânești-Că- 
ciulata au fost forate și captate două izvoare de ape geotermale avînd o temperatură de 85 grade Celsius. Noile surse termale vor fi folosite la încălzirea a patru hoteluri din Căciulata șl Cozia, cu o capacitate de cazare de 1 620 locuri. Pe această cale, se vor e- conomisi mari cantități de combustibil.

■ A fost realizat, la întreprinderea de transformatoare și motoare electrice din Filiași, transformatorul cu numărul 130000. Mai mult de jumătate din produsele întreprinderii au fost solicitate și export tate în numeroase țări ale lumii.
■ A intrat în funcțiune la lași o nouă fabrică de pîine. Ea are o capacitate de 30 tone în 24 de ore.■ La solicitarea unor parteneri de peste hotare, Întreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimentară din Roșiori de 

Vede a livrat primele produse la export. Colectivul de aici este hotărît să consolideze acest debut prin ridicarea parametrilor teh- nico-funcționali ai mașinilor și utilajelor pe care le fabrică.
H In orașul Pucioasa au fost date în folosință o policlinică dotată cu aparatură modernă de investigare și tțatament, precum șl

două săli de clasă și o sală de sport la Școala generală nr. 4. Tot aici se află în construcție un nou spital cu 250 paturi și o bază de tratament.■ Pentru a contribui la economisirea energiei electrice, un colectiv de la cooperativa meșteșugărească „Radiotehnica" din Constanța a conceput și realizat un întrerupător electronic automat cu comutație statică pentru iluminatul scărilor îh blocurile de locuințe. Datorită eficienței și siguranței în exploatare, întrerupătorul este foarte solicitat de asociațiile de locatari.
0 Harnicul colectiv al întreprinderii „Mecanica" din orașul Dr. 

Petru Groza realizează motocare in trei variante - cu benă, cu platformă și cu cisternă. Noile tipuri de autovehicule au caracteristici tehnico-funcționale superioare și un consum redus de carburanți.■ In municipiul Alba lulia s-a conturat în ultimul deceniu o nouă platformă industrială care cuprinde unități ale industriei alimentare și ușoare. Pentru oamenii muncii de pe această platformă se înalță îh apropiere un cartier de locuințe denumit „Preuzinal". Pînă acum au fost date în folosință 550 apartamente. Alte 500 apartamente sînt în construcție.
B A fost introdusă în fabricație, la întreprinderea de aparataje și accesorii din Alexandria, o instalație solară complexă pentru uscarea cerealelor depozitate in silozuri. Noua instalație contribuie la diminuarea substanțială a consumului de energie electrică.■ întreprinderea din Cîmpulung a fabricat autoturismul ARO-10 cu numărul 15 000. Datorită calităților tehnico-funcționale competitive, autoturismele românești ARO sînt solicitate și se livrează în numeroase țări ale lumii.
B La fabricile de cherestea din Vișeu de Sus și Borșa ale întreprinderii forestiere de exploatare și transport Baia Mare au început lucrările de construcție la instalațiile de producere a uleiurilor eterice și a făinii de cetină pentru industria cosmetică și, respectiv, pentru completarea hranei animalelor.

<........... . --- A

R. P. BULGARIA :

In construcție - metroul din SofiaCapitala Republicii Populare Bulgaria va avea intr-un viitor a- propiat prima linie de metrou. Metroul din Sofia va fi realizat în trei etape. Primul tronson va fi orientat pe direcția nord-vest- sud-est ; cel de-al doilea — pe direcția nord-sud, iar cel de-al treilea — pe direcția sud-vest-nord- est.Viteza medie a garniturilor va fi de 40 de km pe oră, iar viteza tehnică maximă va atinge 110 km pe oră. Intr-o oră, pe o

direcție, vor fi transportați 50 000 de călători, garniturile suc- cedîndu-se la intervale de 90 de secunde. Ele vor fi dotate cu sisteme automate care vor regla' viteza, opririle și pornirile, frînările etc. Mecanicii nu vor face altceva decît să controleze funcționarea aparatelor.Fiecare stație va a- vea o înfățișare specifică. Planurile arhi- tecților prevăd utilizarea largă și combinarea ingenioasă a

marmurei albe și negre, a granitului lustruit, a vitraliilor și a altor elemente de finisaj.Tunelurile vor fi săpate Ia mică adîncime prin metoda la suprafață, soluție care va asigura și reducerea cheltuielilor de construcție. Lucrările de construcție au și început. Primul tronson, care va avea o lungime de 7,7 kilometri și 7 stații, urmează să fie dat in exploatare in anul 1985.
R. S. F. IUGOSLAVIA :

Țiței și gaze în platoul 
al AdriaticiiProspecțiunile efectuate de specialiștii firmei „INA“, din Zagreb, în zona centrală a platoului continental al Mării Adria- tice au condus la descoperirea unor importante zăcăminte de țiței și gaze aflate la o adîncime de circa 5 000 m sub nivelul mării. Experții iugoslavi analizează in prezent posibilitățile de trecere la exploatarea comercială a

zăcămintelor respective, în timp ce platforma de foraj „Za- greb-l“, cu ajutorul căreia s-a făcut descoperirea, iși continuă activitatea de prospecțiuni în noi zone ale platoului. Se a- preciază că perspectivele pentru începerea exploatării țițeiului din zona iugoslavă a Adriaticii sînt favorabile.Noi zăcăminte de combustibili lichizi și
R. P. CHINEZĂ :

continental
gazoși au fost identificate recent și în partea de nord a Croației și în apropierea localității Vinkovti din nord- vestul Iugoslaviei. Exploatarea lor urmează să înceapă în următorii doi ani, iar producția lor anuală este estimată la un milion de tone. . JProducția de petrol a Iugoslaviei a fost anul trecut de 4,3 milioane de tone.

Terenuri redate agriculturii pe valea 
Fluviului GalbenCombaterea eroziunii solului și luarea de măsuri pentru conservarea și dirijarea resurselor de apă reprezintă una dintre preocupările majore ale organelor de stat locale și unităților e- conomice din regiunile Chinei situate pe cursurile superior și mijlociu ale Fluviului Galben. Regiunile respective sînt cunoscute pentru solul lor argilos situat în pan-

R. P. POLONĂ :

te și ros de vînturi și de ploi, mîlul argilos adus de ape de- teriorînd întinse suprafețe de terenuri cultivabile.Pentru stăvilirea a- cestui fenomen au fost depuse, în ultimii ani, eforturi considerabile. Numai în cursul anului trecut — relatează agenția China Nouă — s-au realizat plantații de copaci, semănături de

ierburi perene și alte lucrări speciale pe o suprafață de 8 500 kilometri pătrați, în 242 de districte din provinciile Shanxi, Gansu, Qinghai și Henan. Acțiunea, la care participă milioane de locuitori ai zonelor a- fectate, continuă și în prezent pentru a feri de eroziune noi suprafețe, insumînd 2 000 kilometri pă- trați.
Noi și moderne edificii la Varșovia

Varșovia, capitala Republicii Populare Polone, s-a îmbogățit în ultima vreme cu noi construcții impunătoare, care-i configurează in măsură sporită înfățișarea unui oraș modern, în plină dezvoltare edilitară. In fo
tografie î aspect din centrul capitafei poloneze

APLICAREA PROGRAMULUI UNIC DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI 
AGRICOLE-ÎN ATENȚIA CONSILIILOR POPULARE

Preocupări actuale in comune pentru înfăptuirea prevederilor recentelor Decrete ale Consiliului de Stat

podarii din comună, dar și condițiile create ori in curs de a fi create de către consiliul popular comunal. Ca dovadă, în primele două luni din acest an, la ouă, carne de pasăre, nuci și fasole livrările au fost depășite cu aproape 20 000 lei. Al doilea argument rezidă in acțiunile politice și organizatorice care continuă să se desfășoare în această localitate. De cîteva zile, bunăoară, șapte comisii, din care fac parte membri ai activului co
ACȚIUNILE SI INIȚIATIVELE PRIMĂRIEI

> ) «

Este greu de stabilit care sector primează in ansamblul agriculturii comunei Nicolae Bălcescu, județul VILCEA. „Mulți cooperatori sint la fel de buni legumicultori, pomicultori, dar si crescători de animale’1 — ne spunea tovarășul Gheorghe Iacobescu, primarul comunei. înseamnă că ei contribuie cu de toate la fondul de auto- aprovizionare și la fondul de stat •— am adăugat noi.Răspunsul la această prezumpție l-am găsit singuri, răsfoind centralizatorul contractelor încheiate cu statul de către cetățenii din această comună. Rezultă că pînă în ziua de 3 martie au fost contractate 254 tone fructe și 176 tone legume. Cu a-ceasta, prevederile slnt depășite cu cite 7 tone. „Acțiunea de contractare continuă — ne spune tovarășul Gheorghe Bratu, președintele cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din localitate. Depășirile vor fi mult mai mari".în ce privește contractările de animale, situația se prezintă astfel : porcine 210 capete din 307 planificate ; bovine 165 din 250 ; ovine 202 din 505. Am fost informați că în cazul ovinelor rămînerea în urmă se datorează intirzierii fătă- rilor. Vor fi încheiate contractele numai văzînd animalele care există în curtea fiecărui coopera- Vj tor.Față de realizările din 1983, contractările privind livrările de legume și fructe, de animale și produse animaliere sint mult mai mari. Această creștere, care corespunde prevederilor Programului unic, ale recentelor decrete ale Consiliului de Stat, are la bază posibilitățile reale de care dispun gos

munal de partid, deputați, reprezentanți ai cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor și ai cooperativei agricole, cadre tehnice de specialitate se deplasează acasă la cetățeni, ex- plicîndu-le îndatoririle ce le revin din Programul unic pentru înfăptuirea propriului program al comunei de autoconducere și auto- aprovizionare și de participare la fondul central al statului, stabilesc cu gospodarii cum și cu ce anume vor să fie sprijiniți, le demonstrează prin calcule avantajele ce le vor obține prin contractarea cu statul a unor cantități sporite de produse agricole.O astfel de comisie am întilnit și noi în curtea lui Gheorghe I. Creangă. Are o gospodărie frumoasă, în care, printre altele,, gazda ține să ne arate și maternitatea de porcine, cu cele 5 scroafe și 30 de purcei. El a contractat doi tău- rași, patru porci, o cantitate de 1 500 kg prune și alte produse, în încheiere ne spune că „restul

purceilor îl vînd vecinilor tot pentru a fi crescuți și contractați la fondul de stat".Afirmația gospodarului vine să confirme ceea ce ne spunea ceva mai înainte președintele cooperativei de producție : „Cooperatorii din comuna noastră dețin în gospodăriile proprii 364 scroafe, la care se adaugă și cele aflate în maternitatea unității noastre. în ultima sesiune a consiliului popular, la întîlnirea din cadrul „Tribunei democrației", precum și la adunarea generală a cooperativei agricole s-a hotărît ca acest efectiv să fie menținut pentru prăsilă, in așa fel ca toate cele 1 779 de gospodării ale cooperatorilor să dețină cel puțindoi porci, din care unul să-l contracteze cu statul. La fel și în cazul bovinelor și ovinelor".Sporirea efectivelor atrage după sine insă și necesitatea asigurării bazei furajere. S-a hotărît ca pentru toți crescătorii de animale din comună să fie repartizate 511 hectare de pășune din suprafețele dispersate ale cooperativelor agricole, pe care, in prezent, oamenii execută lucrări de defrișare și fertilizări.După recoltarea cerealelor pă- ioase, o suprafață de 250 hectare va fi repartizată cooperatorilor pentru a fi însămînțată cu porumb furajer în cultură succesivă. Alte 300 hectare din suprafețele de coastă, deci nemecanizabile, au fost repartizate cooperatorilor care cresc animale și au contracte cu statul. Acestea urmează să fie lucrate în acord global, pe bază de contract, cu cotă procentuală de retribuție în produse.
Ion STANCIUcorespondentul „Scînteii"

Comuna Desești, situată în zona necooperativizată a județului MARAMUREȘ, are 909 gospodării, iar locuitorii ei se ocupă, în principal, de creșterea animalelor. In prezent, comuna are 2 604 bovine, cu :282 mai mult decît în 1983, 1 000 porcine, cu 286 mai mult decît la precedentul recensămint al animalelor, 4 800 ovine și caprine, 375 cai. A- ceasta constituie o dovadă că aici creșterea animalelor constituie o o- cupație pe care oamenii o îndrăgesc. Totodată, din valorificarea animalelor și produselor animale, ei realizează venituri importante.Care este stadiul aplicării măsurilor prevăzute In recentele decrete ale Consiliului de Stat privind contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animale, precum și de produse agricole vegetale î — îl întrebăm pe tovarășul Gheorghe Tupiță, primarul comunei.— Planul de producție al comunei, așa cum a fost el aprobat in adunarea cetățenească, a fost repartizat pe gospodării. Fiecărui deținător de teren i s-a înmînat planul de cultură și de creștere a animalelor pe 1984. La fondul de stat trebuie să livrăm în acest an 180 tone de carne, 9 200 hectolitri lapte de vacă, 430 hectolitri lapte de oaie, 75 000 ouă, 8,1 tone lină, 400 kg miere, 160 piei de porcine, 360 piei de ovine, patru tone de porumb, 18 tone de fuior, două tone fasole, șase tone legume, 534 tone cartofi și 236 tone fructe. ,— Văd pe biroul dumneavoastră cîteva din aceste planuri. înseamnă că ele n-au ajuns încă la destinatari ?— Săptămlna aceasta încheiem acțiunea de inmînare a planurilor de cultură. Sînt cîțiva săteni care

sînt plecați temporar din localitate. Ia diverse munci în țară. Cu aceștia vom sta de vorbă pe îndelete pentru a-și cultiva în întregime pă- mîntul pe care-1 au. In această privință sîntem foarte exigenți. Am alcătuit echipe care s-au deplasat in satele aparținătoare comunei și au discutat cu deținătorii de teren asupra obligațiilor și răspunderilor ce le revin. încheierea contractelor 'e desfășoară intens. Pină azi, la lapte de vacă s-au contractat aproa
COMUNA ISI SPOREȘTE CONTRACTĂRILE
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pe 7 000 hectolitri (față de numai 4 207 hl în 1983). De remarcat că și livrările sînt mai mari. în cele două luni care au trecut din acest an s-au dublat cantitățile de lapte livrate față de aceeași perioadă a anului trecut Din 430 hectolitri lapte de oaie, s-au contractat 300 hectolitri. De asemenea, s-au contractat 204 bovine, 500 porci, 67 ovine, 21 000 ouă. în ceea ce privește lîna, contractele se vor încheia pînă la ieșirea oilor pe pășune. Acțiunea de contractare continuă pînă la realizarea integrală a planului. Stăruim ca toți cetățenii să crească animale, așa cum prevede dealtfel recentul decret al Consiliului de Stat, mai ales că noi avem aici iarbă din belșug, din care putem obține fin pentru încă 1 000 de vite, față de efectivul anual.— Dumneavoastră, personal, ce produse ați contractat la fondul de stat ?— Cei din conducerea consiliului popular trebuie să fie exemplu pen

tru locuitorii comunei. De aceea, eu am contractat doi tăurași, un porc; trei miei, 1 000 litri lapte de vacă, 150 litri lapte oaie, 350 kg cartofi, 250 ouă și altele. Eu mă socotesc printre gospodarii vrednici ai comunei. în toți anii de cind sînt primar mi-am făcut concediul de odihnă la coasă. Mulți din cetățenii comunei sînt angajați la mina din Baia Sprie, la Combinatul de prelucrare a lemnului din Sighetu Marmației,' precum și la alte unități, dar gospodăria și-o îngrijesc cum trebuie.La propunerea primarului, facem un sondaj după registrul agricol în cîteva gospodării din care rezultă că Vasile Pop a contractat un tăuraș și 4 000 litri lapte; Dumitru Tocaciu — 4 000 litri lapte;Gheorghe Dedeoan — un porc, doi tăurași, cinci miei, 3 000 litri lapte, 300 ouă, cartofi, fasole ; Joan Hoțea a contractat un taur și 4 000 litri lapte.— Mulți cetățeni urmează să mal cumpere vite — precizează primarul. Am s-o fac și eu. Noile decrete cu privire la contractarea și a- chizițiile de produse agricole vegetale și de animale și produse animale ne îndeamnă pe noi toți să valorificăm cît mai bine resursele de furaje pentru a crește un număr mai mare de animale. Ne vom strădui, în continuare, să aplicăm prevederile Programului unic de dezvoltare a producției agricole in comuna noastră, ale recentelor decrete ale Consiliului de Stat, pentru ca să sporim contribuția locuitorilor comunei noastre la fondul de stat și fondul de autoaprovizionare.
Gheorghe SUSAcorespondentul ..Scînteii"

Produse noi 
și modernizateîn unitățile industriale ale județului Dîmbovița se desfășoară acțiuni susținute pentru înnoirea, modernizarea și creșterea competitivității produselor, în perioada care a trecut din acest an, oamenii muncii de la întreprinderea de utilaj petrolier și Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviște, întreprinderea „Steaua electrică" Fienl și întreprinderea de aparataj electric pentru instalații din Titu au asimilat, între altele, noi tipuri de armături industriale, lămpi electrice speciale, oțeluri aliate, aparataj electric pentru instalații de joasă tensiune. Se continuă astfel cu bune rezultate realizările obținute în anul 1983, cînd au fost introduse în fabricație de serie 125 mașini, utilaje și aparate noi, din care 23 în avans, (Gheorghe Manea, corespondentul Scinteii).

40 000 apartamente 
la OradeaDin anul 1965 și pină în prezent, zestrea edilitară a municipiului de pe Crișul Repede a sporit cu 40 000 apartamente. Aceasta înseamnă că, în mai puțin de două decenii, aproape jumătate din populația municipiului s-a mutat în casă nouă. Semnificativ este faptul că acești ani au marcat actul de naștere al modernelor cartiere Zona de Vest, Ioșia- Nord și Nufărul, adevărate „o- rașe în oraș", ctitorii care au schimbat din temelii peisajul urbanistic orădean. (loan Laza, corespondentul „Scînteii").

Știri sportiveJoi a avut loc tragerea Ia sorți a meciurilor din sferturile de finală ale „Cupei României" la fotbal.Iată programul jocurilor, ce se vor disputa pe terenuri neutre : Sportul studențesc — A.S.A. Tg. Mureș ; Cor- vinul Hunedoara — Rapid ; F.C. Argeș Pitești — Steaua ; Dinamo — Petrolul Ploiești. Primele trei meciuri se vor desfășura la 20 martie, iar partida Dinamo — Petrolul Ploiești la o dată ce va fi stabilită ulterior.
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$1 președintele Partidului Socialist din CipraNICOSIA 8 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise președintelui Partidului Socialist (E.D.E.K.) din Cipru, Vassos Lyssa- rides, un cordial salut și cele mal bune urări de succes în activitatea partidului.Mulțumind, președintele Partidului Socialist (E.D.E.K.) din Cipru a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu călduroase salutări și cete mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese in activitatea pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului.Vassos Lyssarides a evocat cu plăcere întilnirile și convorbirile deosebit de utile avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitelor recente pe care le-a efectuat în România, și a adresat mulțumiri pentru sprijinul consecvent pe care președintele României îl acordă eforturilor vizînd soluționarea pro

blemei cipriote pe cale pașnică, prin tratative, asigurarea independenței și suveranității Ciprului, a unității și integrității teritoriale și a statutului de țară nealiniată, conviețuirea pașnică a celor două comunități.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele E.D.E.K. a tovarășului Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care se află la Nicosia pentru a participa la cel de-al IV-lea Congres al E.D.E.K. în cadrul întrevederii s-a exprimat satisfacția pentru cursul pozitiv, ascendent, al relațiilor dintre cele două partide și a fost reafirmată hotărirea comună de a se acționa pentru extinderea continuă a acestor raporturi, în interesul popoarelor român și cipriot, al cauzei generale a păcii și securității în Europa și în întreaga lume, al reluării și consolidării cursului spre destindere, al dezvoltării colaborării internaționale.geneva: Lucrările Conferinței pentru dezarmareGENEVA 8 (Agerpres). — La Geneva a avut loc joi o nouă ședință a. Conferinței pentru dezarmare.în discursul său, reprezentantul Uniunii Sovietice, Victor Israelian, a expus poziția guvernului sovietic în ■problemele care fac obiectul negocierilor din acest organism, arătînd, intre altele, că „realizarea unor înțelegeri asupra interzicerii totale a experiențelor cu arme nucleare, limitarea și reducerea arsenalelor nucleare și prohibirea armelor. chimice ar constitui începutul unei adevărate cotituri atît în raporturile sovieto-americane, cît și in ansamblul climatului internațional**.în intervenția sa, reprezentantul Statelor Unite, Louis Fields Jr., a declarat, în esență, că guvernul Statelor Unite „rămîne atașat obiectivului încheierii unui acord cuprin

zător de prohibire a experiențelor nucleare**, dar a adăugat că partea americană consideră că un atare acord reclamă instituirea unor măsuri de control corespunzătoare, care trebuie să'includă constituirea unei rețele internaționale de stații seismice pentru identificarea eventualelor explozii nucleare.După cum relatează agențiile internaționale de presă, o delegație a participantelor la reuniunea internațională cu tema „Femeile și Campania’ mondială pentru dezarmare", care se desfășoară in aceste zile la Geneva, a înmînat Conferinței pentru dezarmare un mesaj care conține chemarea de a se intensifica negocierile și eforturile pentru adoptarea unor măsuri concrete în sfera dezarmării, cu prioritate in domeniul dezarmării nucleare.
Convorbiri iugoslav© ■ ungareBELGRAD 8 (Agerpres). — în comunicatul comun dat publicității la Belgrad la încheierea convorbirilor oficiale dintre Dragoslav Markovici, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., și Janos Kadar, prim-secretar al' C.C. al P.M.S.U., se exprimă îngrijorarea părților față de situația gravă și complexă existentă în 1 urne și se subliniază necesitatea ea toate țările, toate forțele progresiste și iubitoare de pace să acționeze pentru reluarea procesului destinderii și depășirea actualelor tendințe negative din viața internațională — transmit agențiile Taniug țî M.T.I. Cele 'două părți — se*arătă

în comunicat — susțin inițiativele constructive și propunerile care pot să contribuie la destindere, la soluționarea problemelor internaționale, ia limitarea șl oprirea cursei înarmărilor, la dezarmare, la refacerea încrederii și la cooperare internațională.Comunicatul subliniază, de asemenea, dezvoltarea relațiilor și cooperării dintre cele două partide și țări, care se bazează pe respectul principiilor suveranității, independenței, egalității, neamestecului, pe respectul reciproc al căii proprii de dezvoltare socialistă. '
Test electoral în ColumbiaBOGOTA 8 (Agerpres). — în Columbia s-a încheiat campania electorală în vederea alegerilor în organele reprezentative locale, care se vor desfășura la 11 martie. Peste 15 milioane de columbieni sînt chemați la urne, duminică, pentru a-i alege pe membrii consiliilor municipale și pe deputății celor 23 de departamente ale Columbiei. Desfășurîn- du-se la jumătatea mandatului, a- ceste alegeri constituie un test în rîndul electoratului columbian în legătură cu ecoul și sprijinul față de

programele de măsuri guvernamentale cu caracter social-economic și politic anunțate sau puse deja în aplicare. Rezultatele consultării e- lectorale de duminică, din Columbia, vor influența în mod categoric — după părerea observatorilor locali — evoluția vieții politice și social-economice interne columbiene, deoarece ele determină de obicei, restructurări ale echipei guvernamentale, redimensionări ' și nuanțări ale programelor de măsuri elaborate de puterea executivă.

SINI NECESARE MASURI PRACTICE PEM ELIMINAREA 
DISCRIMINĂRILOR FAȚĂ DE FEMEI 

Document a] Confederației (vest-)europene a sindicatelorBRUXELLES 8 (Agerpres). — Situația femeilor pe piața muncii în Europa occidentală continuă să se deterioreze — scrie agenția A.N.S.A. Ca urmare, este necesară „o mobilizare generală" pentru a schimba cursul acestei tendințe, se arată în- tr-un document pe care Confederația (vest-)europeană a sindicatelor — C.E.S. (organism ce grupează 17 uniuni sindicale, cu 33 milioane de membri) l-a adresat ministrului francez însărcinat cu drepturile femeii, Yvette Roudy, înaintea reuniunii ministeriale a „celor zece" pe care o va prezida reprezentanta Franței.C.E.S. cere ca în cadrul acestei reuniuni să fie definite măsuri practice pentru a se pune capăt discriminărilor la adresa femeii în cimpul muncii. Se subliniază, totodată, necesitatea. de a se depune eforturi

pentru recalificarea femeilor la locurile de muncă unde se introduc tehnologii noi spre a permite menținerea lor în activitate într-un context productiv mai avansat.Documentul C.E.S. relevă că, dintre femeile ce au un loc de muncă în țările Pieței comune, circa trei ■sferturi lucrează în sectorul numit „servicii", 22 la sută în industrie, iar restul in agricultură.
★Comisia O.N.U. pentru situația femeii și-a încheiat sesiunea specială la Viena. Dezbaterile au fost consacrate pregătirii Conferinței de la Nairobi, din 1935, privind Deceniul Națiunilor Unite pentru situația femeii (1976—1985). în cadrul sesiunii au fost discutate ordinea de zi, precum și proiectele documentelor care vor fi prezentate conferinței de la Nairobi.

Program de dezvoltare economico-socială 
a țărilor Americii Centrale 

adoptat la reuniunea Comitetului de acțiune al S.E.L.A.CIUDAD DE MEXICO 8 (Agerpres). — în capitala Mexicului au luat sfîrșit lucrările primei Reuniuni a Comitetului de acțiune al Sistemului Economic Latino-American (S E.L.A.) pentru dezvoltarea economică. și socială a statelor centroame- ricane. Participanții — delegați din 18 state din regiune — au adoptat un program de ^acțiune pe anul în curs și pentru 1985, precum și o declarație politică finală.în documente sînt cuprinse măsuri pentru relansarea economică și socială a țărilor din America Centrală, în condițiile respectării ferme a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității juridice a statelor, neamestecului în treburile interne, autodeterminării popoarelor. Sînt subliniate, în mod deosebit, dreptul popoarelor din zonă de a-și alege de sine stătător calea de dezvoltare, respingerea hotă- rîtă a politicii de forță și de ame

nințare cu forța, a tuturor măsurilor economice și comerciale discriminatorii și necesitatea impulsionării și reașezării raporturilor de cooperare din regiune pe principii noi, echitabile și juste.Reprezentanții celor 18 state au reafirmat, totodată, în numele țărilor lor. necesitatea de a se urmări un- curs democratic în viața politică centroamericană, dreptul suveran al popoarelor din zonă la un climat real de pace, securitate și cooperare și soluționarea tuturor controverselor din regiune prin mijloace pașnice, pe căi politico-diplomatice.BOGOTA 8 (Agerpres). — Președintele Columbiei, Belisario Be- tancour Cuartas, a reiterat necesitatea soluționării stărilor conflictua- le din America Centrală și zona ca- raibiană pe căi pașnice, prin mijloace politice, diplomatice — transmite agenția cubaneză Prensa Latina.
Noi ciocniri în LibanBEIRUT 8 (Agerpres). — In cursul zilei de joi, de-a lungul liniei de demarcație dintre sectoarele de est și vest ale capitalei libaneze s-au înregistrat noi tiruri de artilerie și schimburi de focuri de arme automate, care au provocat rănirea mai multor persoane civile, informează agențiile U.P.I. și Reuter. Tiruri sporadice de artilerie s-au semnalat, totodată, în

zona muntoasă Shouf, între milițiile druze și cele creștine.Postul de radio Beirut a anunțat că toate’ părțile invitate de președintele Amin Gemayel la cea de-a doua etapă a Conferinței asupra dialogului in Liban au acceptat invitațiile de a lua parte la această reuniune, care urmează să-și înceapă lucrările la 12 martie la Lausanne.
AGENDĂ DIPLOMATICĂ® Președintele R. P. Chineze, LI Xiannian, a sosit la Amman, intr-o vizita oficială la invitația . regelui Hussein al Iordaniei, in cursul căreia vor fi discutate căile de „sporire a înțelegerii reciproce, promovarea prieteniei și extinderea cooperării" - relevă agenția China Nouă. ® Sosit în vizită la Berna, cancelarul Austriei, Fred Sino- watz, va avea convorbiri cu oficialități ale guvernului federal elvețian in legătură cu activitatea celor două țări in Asociația Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), legăturile economice ale țărilor lor cu Piața comună și chestiuni ale relațiilor bilaterale. O Premierul e- giptean, Fuad Mohieddin, l-a pri

mit la Cairo pe ministrul italian al afacerilor externe, Giulio Andreotti. Au fost discutate situația din Orientul Mijlociu și ultimele e- voluții din Liban, războiul irdniano- irakian, căile de promovare a cooperării bilaterale. Ministrul italian a reafirmat poziția țării sale de sprijinire a drepturilor poporului palestinian, inclusiv dreptul de a-și făuri un stat propriu. O In cadrul vizitei începute la Ankara, Habib Chatty, secretar general al Organizației Conferinței' Islamice va discuta cu președintele Turciei, Kenan Evren, și cu- premierul Turgut Ozal situația din diferite regiuni ale lumii și evoluția relațiilor dintre statele islamice.’

I 
I
1
I 
ț ț

Interesele popoarelor cer să se pună capăt
înarmărilor, să se acționeze 

consolidării păcii
Femeile — militante active pentru dezarmare

• Declarația Consiliului Mondial al PăciiHELSINKI. — Consiliul Mondial aî Păcii a dat publicității, cu prilejul Zilei de 8 martie, o declarație prin care salută femeile militante pentru pace din întreaga lume. In declarație se subliniază rolul pe
care femeile îl au în (urnea contemporană in' lupta pentru apărarea păcii și pentru dezarmare, pentru asigurarea unui viitor senin al tuturor copiilor Terrei.

S.U.A.: Mitinguri 
și demonstrații 
antirăzboinice

• Chemarea luptătoarelor pentru pace din AustriaVIENA — Peste 20 de organizații de femei din Austria au adresat femeilor din această țară chemarea păcii pe Pămînt Documentul subliniază, de asemenea, că lupta femeilor pentru egalitate în drepturide a-și intensifica acțiunile pentru și apărarea cuceririlor lor sociale, preintîmpinarea unei catastrofe nu- împotriva oricăror forme de discri-cleare. în declarație se subliniază că, in prezent, nu există sarcină mai importantă decît 'Salvgardarea minare este indisolubil legată de activizarea eforturilor in lupta pentru pace.
INDIA : Conferința națională contra pericolului atomicDELHI. — în capitala Indiei se desfășoară lucrările Conferinței naționale Împotriva pericolului unei catastrofe termonucleare, manifestare inițiată de mai multe partide politice, organizații sindicale, de femei, tineret și studențești. Cei peste 3 000 de delegați la conferință reprezintă pături lărgi ale populației din India, angajate in lupta pentru apărarea, și consolidarea păcii, continuarea procesului de destindere, Împotriva esca-

lădării cursei înarmărilor, și în primul rind a celor nucleare.în luările de cuvînt, vorbitorii și-au exprimat îngrijorarea in legătură cu agravarea continuă a situației internaționale, escaladarea cursei înarmărilor, elaborarea și producerea de noi mijloace de exterminare în masă, desfășurarea de noi arme nucleare pe teritoriul Europei, care constituie un pericol real și care poate duce la dispariția umanității în cursul unei conflagrații termonucleare.

WASHINGTON — In localitatea americană Walnut Creek (California) a avut loc un miting consacrat problemelor păcii și luptei împotriva cursei înarmărilor. In cuvintă- rile rostite de oameni de știință și studenți, membre ale organizațiilor de femei și reprezentanți ai clerului s-a subliniat că sarcina primordială a zilelor noastre constă in preîntâmpinarea, unui conflict nuclear și salvgardarea păcii. Vorbitorii au subliniat că, in acest sens, este necesară reluarea unor negocieri constructive între U.R.S.S. și S.U.A. în problema limitării înarmărilor nucleare.Pe de altă parte, la Washington a avut loc o demonstrație a reprezentanților instituțiilor de învăță- mint superior din statele din nord- vestul S.U.A. Demonstranții au cerut adoptarea unor măsuri concrete și neintîrziate pentru încetarea cursei înarmărilor nucleare.

R. F. GERMANIA: Manifestanții blochează 
drumul de acces spre o bază militarăBONN. — Un grup de militant! danezi pentru pace a format un lanț viu, blocînd drumul de acces spre baza militară de lîngă localitatea vest-germană Tiibingen, în semn de protest față de desfășurarea rachetelor americane cu

rază medie de acțiune în Europa occidentală. După cum informează agenția Associated Press, demonstranții danezi — cărora li s-au alăturat localnici vest-ger- mani — au, fost arestați de forțele politiei.

CANADA : Proteste 
împotriva testării, 

rachetelor „Cruise"OTTAWA. — Efectuarea primu
lui test al rachetei americane cu 
rază medie de acțiune „Cruise" 
pe teritoriul canadian a generat 
numeroase acțiuni de protest in 
Canada, relatează agențiile A.P. $i 
U.P.I. Presa centrală, posturile de 
radio și televiziune au difuzat che
mări ale principalelor organizații 
antinucleare din țară la acțiunile 
de protest inițiate atit in princi
palele orașe canadiene, cit și in zo
nele de testare a rachetelor. Din
tre acestea se remarcă baricadele 
umane formate de demonstranți la 
baza aeriană de la Cold Lake, din 
apropiere de Edmonton (provincia 
Alberta).
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'agentele de presâ
-• pe scurt __

PROIECTE SPAȚIALE. N.A.S.A. și firma americană „Space Indus- tries" studiază punerea Ia punct a 1 t1 ni 1i wirx<4111 z-ir'Vxifnl 1 iioi i i Vxî 1 u
REALEGERE. Președintele Republicii Vanuatu, George .Ati Sokoma- nu, a fost reales, joi, pentru un nou mandat de cinci ani în fuhcția supremă. Candidat din partea- Partidului Vanuaaku, de guvernămint, el 

a întrunit 34 din cele 49 ..votur.i exprimate de membrii Colegiului e- lectoral, organism compus din cei 39 deputați in parlament și. 11 președinți de consilii generale din arhipelag.

iembrie, cind alegătorii nicaraguani a.r urma să aleagă pentru un mandat de șase ani președintele și vicepreședintele republicii, precum șt cei 90 de deputați ai Adunării Naționale Constituante.
' CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII NICARAGUA a hotărit ca limita minimă de virstă pentru I - a participa la alegerile generale programate să se desfășoare la 4 [ noiembrie a.c. să fie coborită cu 5ani, respectiv la 16 ani, fără ca prin această măsură să fie afectat ma- Ijoratul legal, care rămine stabilit la21 de ani. Această decizie va permite ca sute de mii de tineri ■ să participe la scrutinul din luna no-

PROTEST. Iranul a formulat un protest hotărit în legătură cu escaladarea prezenței militare a Statelor Ur.ite în zona Golfului. în- tr-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U. de ministrul iranian de externe, Aii Akbar Vela- yati, este condamnată crescindă a forțelor litare ale S.U.A. în ne, arătîndu-se că un pericol la adresa rității in zonă. Iranul încă o dată, că își va drepturile privind securitatea și a- părarea intereselor naționale în limitele apelor sale teritoriale.

unui modul orbital locuibil, destinat fabricării în spațiu 'a diverse . produse (medicamente, semiconductor!, fibre optice) — s-a anunțat o- I ficial la Washington. Modulul — denumit „Industrial Space Facility" I — va fi plasat pe o orbită la jc'asă ( altitudine de către una dintre hâ*- vetele spațiale americane, înainte < de sfirșitul deceniului in curs. Condițiile de imponderabilitate totală I sau de microgravitație — s-a precizat — permit realizarea produselor respective Ia niveluri de puri- I tate și- uniformitate imposibil de obținut pe Pămînt. .
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prezența maritime mi- această regiu- ele constituie păcii și secu- declară, exercita

VIOLENȚA ÎN ULSTER. Un membru al forțelor de menținere a ordinii în Irlanda de Nord a fost ucis, joi dimineață, in localitatea Glenivy, comitatul Antrim.RELICVE PERICULOASE. Ex- perți militari geniști din Anglia au detonat o bombă de 250 kilograme, descoperită cu ocazia unor lucrări de dragare în dorurile West Sandon din Liverpool. Este vorba de o bombă neexplodată lansată de aviația hitleristă in timpul celui de-al doilea război mondial.
CONCEPȚIA NOVATOARE, PROPUNERILE CONSTRUCTIVE ALE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
PENTRU ÎNTĂRIREA ÎNCREDERII Șl SECURITĂȚII, PENTRU ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII ÎN EUROPA

Consacrarea fermă în viața internațională a excluderii forței 
-factor important în promovarea destinderii pe continent

„Noi acordăm o mare însemnătate Conferinței de 
la Stockholm. Considerăm că, în actualele împrejurări 
internaționale și în situația care s-a creat în Europa, 
această reuniune poate avea un rol foarte important în 
adoptarea de măsuri concrete în direcția încrederii, a 
înfăptuirii dezarmării, ceea ce va putea exercita o in
fluență puternică asupra

Edificarea unei securități trainice în Europa, dezvolta
rea largă a colaborării între statele continentului, că state independente șl suverane, pe deplin egale in drepturi, au constituit și constituie o preocupare centrală 
în gîndirea politică șl acțiunea practică a secretarului general al partidului nostru, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu - acest nobil deziderat in- s'criindu-se ca unul din obiectivele primordiale ale politicii externe românești. Se bucură de o largă recunoaștere și apreciere internațională contribuția de excepțională însemnătate a președintelui României la definirea și cristalizarea conceptului de securitate europeană, consecvența inițiativelor sale pentru transpunerea în viață a marelui țel al transformării Europei intr-un continent al păcii, destinderii și înțelegerii, în care toate națiunile să 
se poată dezvolta liber, pe calea progresului șl bunăstării.Din această profundă înțelegere, într-o amplă perspec
tivă, a necesității unor permanente eforturi in vederea

evoluției generale".
NICOLAE CEAUȘESCUînfăptuirii securității europene derivă și însemnătatea a- cordată de țara noastră, de președintele el actualei Conferințe pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare, ale cărei lucrări au început la Stockholm, in ultima decadă a lunii ianuarie. O concludentă expresie in acest sens o constituie documentul „POZIȚIA ROîdÂ- 

NIEI, CONCEPȚIA Șl CONSIDERENTELE PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU PRIVIND MASURI DE ÎNCREDERE 
Șl SECURITATE Șl PENTRU DEZARMARE IN EUROPA", prezentată la Conferința de la Stockholm și care s-a bucurat de un larg interes și de numeroase aprecieri pozitive. Sursa acestui interes se află in caracterul realist și constructiv al propunerilor prezentate, ele alcătuind un 
program complex și unitar, menit să deschidă o perspec
tivă reală pentru depășirea situației de gravă incordare 
creată pe continent, pentru dezvoltarea încrederii intre 
state, astfel incit să se poată trece la acțiuni concrete 
de consolidare a securității, de dezarmare.

I
I
I
I

I

Pornind de la realitățile actuale, de la necesitatea stăvilirii cursului periculos al evenimentelor din Europa și din viața internațională în general, România, președintele Nicolae Ceaușescu consideră că, în prezent, de cea mai mare importanță 'este să se acționeze pentru oprirea lucrărilor de amplasare a noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune, pentru reluarea tratati

velor în vederea ajungerii Ia un acord care să ducă la retragerea și distrugerea celor existente. O atenție deosebită este acordată, de asemenea, adoptării de măsuri concrete și eficiente de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară, reducerii treptate a cheltuielilor militare. Totodată, în programul supus -dezbaterii de țara noastră sint prevăzute un șir de măsuri specifice, menite

să contribuie Ia creșterea încrederii între state. Adoptarea lor, traducerea lor în viață ar avea, fără îndoială, efecte pozitive asupra climatului general european, ar reprezenta o contribuție efectivă la eliminarea surselor generatoare de neîncredere și suspiciune, de încordare, la reluarea procesului de destindere, Ia promovarea bunei vecinătăți, a înțe

legerii și colaborării pe ansamblul continentului.Intre aceste propuneri, așa cum este cunoscut, se numără și cea referitoare la încheierea unui Tratat general-european de nerecurgere la forță și la amenințarea cu forța, care să conțină măsuri de natură să facă efectivă respectarea securității, integrității teritoriale, independenței și suveranității naționale ale fiecărui stat participant.Este o propunere ce se înscrie în suita demersurilor perseverente ale țării noastre vizind excluderea definitivă a forței șl amenințării cu forța din relațiile internaționale, ca piatră unghiulară a unui sistem de reală securitate pentru toate națiunile, România socialistă, președin-r tele Nicolae Ceaușescu militind, cum se știe, cu deosebită fermitate pentru ca principiul nereciirgerii la forță să . devină lege fundamentală a relațiilor internaționale. In absolut toate împrejurările, România, președintele ei s-au pronunțat cu ho- tărire împotriva recurgerii la forță sau la amenințarea cu forța, pentru respectarea dreptului fiecărui popor la independentă și suveranitate națională. Este semnificativ faptul că pentru prima dată Organizația Națiunilor Unite a înscris pe agenda sesiunii sale din 1979 problema abolirii forței și reglementării pașnice a diferendelor tocmai ca urmare, a unei inițiative a țării noastre, concretizată ulterior într-o „Declarație" adoptată prin consens. In același sens, președintele României a făcut propunerea constituirii în cadrul O.N.U. a unei comisii permanente pentru bune oficii, mediere și conciliere, care să acționeze pentru soluționarea pe calea tratativelor a conflictelor și oricăror probleme litigioase, avînd însă și un rol activ în prevenirea recurgerii la forță, a izbucnirii unor stări de confruntare.Cu deosebită consecvență țara noastră a acționat și acționează pentru eliminarea definitivă a forței din

relațiile între statele din Europa. In concepția președintelui României, securitatea europeană presupune un sistem de angajamente care să garanteze că fiecare stat se poate dezvolta liber, la adăpost de orice intervenție, presiuni sau amenințări din afară. Acest postulat a călăuzit întreaga activitate a României pentru pregătirea istoricei Conferințe pentru securitate și cooperare in Europa și la reuniunile general- europene ulterioare. Și dacă in Actul final de la Helsinki a fost incorporat un capitol distinct privind măsurile menite să facă efectivă ne- recurgerea la forță, ’ aceasta se ' datorează, cum’bine se știe, unei inițiative a țării noastre. Adoptarea prin consens a acestei propuneți a pornit tocmai de la realitatea că excluderea definitivă a forței și a- menințării cu forța, în toate manifestările sale — fie în forma’, brutală, a intervenției armate, a actelor de agresiune, fie în forme disimulate, cum ar fi presiunile de diferite feluri — reprezintă punctul de plecare spre înfăptuirea unei securități durabile pe continent.In același spirit se. înscrie și ac- ’ tuala propunere prezentată la Conferința de la Stockholm privind încheierea unui tratat general-curo- pean de nerecurgere la forță. Experiența plină de învățăminte a trecutului pledează ea însăși in modul cel mai convingător in favoarea încheierii unui asemenea tratat. Dacă pe continentul european au izbucnit atîtea conflicte armate, inclusiv cele două conflagrații mondiale, aceasta se datorează tocmai folosirii forței, ridicată la rang de politică de stat, potrivit postulatului profund injust, propriu imperialismului, că ,;forța creează dreot". Iar popoarele europene au avut de plătit un greu tribut de singe acestei politici.Faptele arată că adversarii ideii încheierii unui tratat general-european de nerecurgere la forță ridică

obiecția că un asemenea tratat ar fi inutil, întrucit principiul nerecurgerii la forță este cuprins in alte documente internaționale, cum ar fi însăși Carta O.N.U. Există însă o mare deosebire intre un angajament cu caracter universal, cum ar fi adeziunea la prevederile Cartei O.N.U., și asumarea obligațiilor decurgînd dintr-un tratat care să vizeze, în primul find și in mod special. Europa. însemnătatea unui asemenea tratat apare și mai evidentă tocmai datorită faptului că prevederile sale s-ar aplica unui continent pindit de primejdii din cele’măi grave. Intr-adevăr, este bine știut că in Europa se află depozitate imense cantități de arme nucleare și alte ’mijloace de distrugere, a căror folosire ar duce la transformarea continentului nostru într-un deșert de cenușă, la dispariția, a însăși vieții și civilizației umane. Asumîndu-și angajamentul de a nu recurge reciproc la folosirea forței, și in primul rind a uriașei forțe de distrugere a armamentului nuclear, statele participante la conferință ar aduce o contribuție concretă la înlăturarea acestei inspăimîntătoare amenințări ce planează asupra vieții popoarelor Europei, s-ar înscrie ca o măsură care ar fi salutată cu un sentiment de profundă ușurare de toate națiunile europene. Practic, in acest fel s-ar crea garanția că de pe continentul nostru nu ar mai izbucni o nouă conflagrație mondială — și mai ales că armele nucleare nu vor fi folosite. Desigur, in aceste împrejurări, in mod implicit s-ar frîna cursa înarmărilor, care ar deveni lipsită de sens, s-ar putea declanșa procesul — de mult scadent .— al dezarmării, ar fi oferite garanții ferme de securitate pentru toate statele europene.încheierea unui tratat general-european de nerecurgere la forță și Ia amenințarea cu forța ar constitui, neîndoios, un pas esențial spre întărirea încrederii intre state, spre

crearea condițiilor în vederea trecerii la acțiuni concrete de înfăptuire a unei securități trainice pe continent. Pe de altă parte, realizarea unui astfel de tratat ar contribui în mare măsură depășirea împărțirii Europei in blocuri opuse, Ia înlăturarea neîncrederii și reducerea confruntării între cele două alianțe militare, ar stimula noi măsuri spre desființarea lor concomitentă — obiectiv în sprijinul căruia România, ca și celelalte state socialiste, s-a pronunțat in repetate rînduri, inclusiv în Declarația politică adoptată cu un an in urmă de Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Un tratat general-european de nerecurgere la forță și Ia amenințarea cu forță ar constitui un exemplu binevenit și pentru alte zone ale lumii, în care există puternice focare de incordare și conflict, ai' stimula eforturile pentru soluționarea problemelor litigioase exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, in interesul tuturor națiunilor. Actualitatea și caracterul stringent ale propunerii românești sînt subliniate și de interesul larg cu care a fost primită in rindul celorlalți participant la conferință, de faptul că, într-o formă sau alta, ea se regăsește și in pozițiile prezentate de alte state.Sînt numai cîteva considerente care vin să sublinieze că încheierea unui Tratat general-european de nerecurgere la forță și la amenințarea cu forța, așa cum a propus România, din inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu, ar putea deveni un instrument juridic de mare însemnătate pentru realizarea securității europene, pentru înaintarea pe calea făuririi unei Europe unite, a păcii și colaborării, în care toate națiunile să-și poată concentra în liniște eforturile progresului lor multilateral.
Dumitru ȚINU
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