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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

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

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
vineri, 7 martie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost examinat RAPORTUL 
PRIVIND ASIGURAREA SI CONTROLUL CALITĂ
ȚII PRODUSELOR, PRECUM Șl ACTIVITATEA DE 
METROLOGIE, IN ANUL 1985. In raport se sub
liniază că activitatea desfășurată anul trecut a 
fost mai ferm orientată in direcția indeplinirii 
hotăririlor Congresului al Xlll-lea al partidului, 
a sarcinilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a măsurilor stabilite de Co
mitetul Politic Executiv privind ridicarea continuă 
a calității și nivelului tehnic al produselor, intâ- 
rirea controlului pe toate fazele proceselor de 
fabricație. Sint evidențiate acțiunile intreprinse de 
ministerele economice, centralele industriale, în
treprinderile productive, de organele de stat cu 
răspunderi în acest domeniu pentru realizarea 
sarcinilor din programul de îmbunătățire a nive
lului tehnic și calitativ al produselor.

Pornind de la rezultatele obținute pină acum, 
precum și de la exigențele tot mai mari privind 
calitatea produselor ce se manifestă pe piața in
ternă și externă, Comitetul Politic Executiv a ce
rut guvernului, ministerelor producătoare, centra
lelor industriale și întreprinderilor, Inspectoratu
lui General de Stat pentru Controlul Calității Pro
duselor să ia toate măsurile ce se impun pen
tru a se asigura ridicarea, în continuare, a ni
velului tehnic și calitativ al produselor românești, 
pentru creșterea competitivității lor. In mod deo
sebit s-a cerut să se acționeze cu toată energia 
in direcția întăririi disciplinei tehnologice, a con
ducerii tehnice a proceselor de producție, să se 
asigure buna funcționare a standurilor de probe, 
exercitindu-se un control riguros științific pe fie
care fază de producție, astfel incit nici un pro
dus să nu mai poată ieși pe poarta fabricii dacă 
nu corespunde, din toate punctele de vedere, 
normelor de calitate stabilite. Totodată, trebuie să 
se asigure buna depozitare și păstrare a pro
duselor, precum și expedierea lor către benefi
ciarii interni și externi in cel mai scurt timp și 
in condiții corespunzătoare, evitindu-se cu desă-, 
virșire orice degradări.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a atras, incă o dată, atenția asupra necesității 
ca ministerele economice, organele centrale de 
sinteză, comitetele județene de partid să ia toate 
măsurile care se impun, și care au fost stabilite 
in analizele făcute de conducerea partidului și 
statului cu fiecare minister in parte, pentru o asi
gura îndeplinirea, in cele mai bune condiții, o 
planului de stat pe acest an și, în mod deosebit, 
pentru recuperarea grabnică a nerealizărilor din 
primele luni, astfel incit in luna martie să se 
reintre peste tot în normal și chiar să se obțină 
o producție suplimentdră. A fost exprimată con
vingerea că prin aplicarea fermă a măsurilor sta
bilite, prin promovarea hotărîtă a unui înalt spirit 
de ordine și disciplină, de organizare temeinică 
a muncii, există toate premisele ca sarcinile de 
plan pe primul trimestru să fie realizate în bune 
condiții, creîndu-se astfel o bază trainică pentru 
îndeplinirea cu succes a planului pe anul in curs 
și pe întregul cincinal 1986-1990.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a ana
lizat RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE RECEN- 
SAMÎNTULUI ANIMALELOR DOMESTICE DE LA 
1 FEBRUARIE 1986, COMPARATIV CU 1 FE
BRUARIE 1985. Comitetul Politic Executiv a arătat 
că, deși față de recensămintul anterior, au fost 
înregistrate unele sporuri la aproape toate spe
ciile de animale, efectivele nu s-au situat la 
nivelul prevederilor planului, al condițiilor create 
în fiecare județ pentru dezvoltarea zootehniei. 
S-a apreciat că această evoluție necorespunză
toare a fost determinată de o serie de lipsuri 
și neajunsuri manifestate în activitateo Ministe
rului Agrjculturii, a Ministerului Industriei Ali
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La temelia țării
La temelia țării se-ațeazâ primăvara, 
ne urcă iar în suflet, ne cade in cuvînt. 
Un ghiocel in floare, sau o garoafă-i astăzi 
în Univers planeta ce o numim Pămînt,

in muguri acest martie toarnă lumină pură. 
E-un anotimp în care se-aude cum iubim. 
Laudă azi femeii ce-ntemeiază zboruri 
oricînd și pretutindeni. E timpul s-o slăvim.

Din inimi calde, slavă femeilor din țara 
unde lumina-și are un nesecat izvor. 
Elenei Ceaușescu omagiu aducindu-i 
în fiecare slovă trăiește-acest popor,

O floare pentru mame, o floare pentru soră, 
prietenei s-aducem, și flori pentru soții. 
Poemu-acesta - fie un trandafir pe care 
l-am învățat iubirea pentru această zi I

Dan ROTARU

OMAGIU FEMEILOR ȚĂRII 
pentru contribuția ior la înfăptuirea politicii 
partidului, la edificarea socialistă a României
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mentare, a organelor și unităților agricole, care 
nu au aplicat cu fermitate măsurile stabilite și 
n-au asigurat respectarea strictă a normelor le
gale de tăiere a animalelor.

Avind în vedere această situație, Comitetul Po
litic Executiv a cerut Ministerului Agriculturii, Mi
nisterului Industriei Alimentare, precum și orga
nelor agricole județene, comitetelor județene de 
partid și consiliilor populare, unităților agricole 
să ia toate măsurile pentru îndeplinirea întocmai 
a prevederilor programului de creștere a efecti
velor de animale pe perioada 1986-1990, prin 
îmbunătățirea activității de reproducție, creșterea 
indicilor de natalitate și reducerea mortalității la 
toate speciile. In spiritul indicațiilor date de 
secretarul general al partidului la recenta plenară 
lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, s-a 
cerut să se acționeze in așa fel incit să nu existe 
cooperativă sau unitate agricolă de stat fără 
animale.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut PLANUL 
DE MĂSURI PRIVIND ANIVERSAREA A 65 DE 
ANI DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN. Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
gloriosul jubileu trebuie să constituie pentru în
tregul nostru partid un prilej de a intensifica 
munca politică și ideologică, de educare și dez
voltare a conștiinței socialiste a întregului po
por, de mobilizare largă a energiilor creatoare 
ale națiunii in munca și lupta pentru înfăptuirea 
exemplară o planurilor de dezvoltare economică 
și socială a țării, a hotăririlor istorice adoptate 
de Congresul al Xlll-lea, a Programului de făuri
re a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comunism. întreaga 
pregătire și desfășurare a acțiunilor și manifestă
rilor Jegate de sărbătorirea acestui important 
eveniment in viața politică și socială o țârii va 
trebui să ducă la întărirea și mai puternică a 
partidului, la creșterea rolului său conducător în 
toate sectoarele vieții economice și sociale, în 
organizarea și conducerea vastei opere de făurire 
o noii orinduiri sociale pe pâmintul patriei.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat convin
gerea că manifestările ce vor fi organizate în 
cinstea celei de-a 65-a aniversări a partidului vor 
pune cu pregnanță în evidență unitatea indes
tructibilă a întregii noastre națiuni in jurul parti
dului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și voința fermă a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a 
întregului popor de a obține, sub conducerea 
gloriosului nostru partid comunist, noi și 
tot mai mari victorii pe calea construcției so
cialiste și comuniste in România, a întăririi in
dependenței și suveranității naționale, a ridicării 
României socialiste pe culmi tot mai înalte de 
civilizație, bunăstare și progres.

In continuare, in cadrul ședinței Comitetului 
Politic Executiv, SECRETARUL GENERAL AL PARTI
DULUI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, A 
FĂCUT O INFORMARE DESPRE PARTICIPAREA 
SI ACTIVITATEA DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN LA LUCRĂRILE CELUI DE-Al 
XXVII-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST 
AL UNIUNII SOVIETICE.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere activității desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în perioada în care s-a aflat 
la Moscova, modului strălucit în care a reafirmat, 
în cuvîntarea de salut rostită de la tribuna Con
gresului, precum și in cadrul intîlnirii cu tovarășul 
Mihail Gorbaciov, secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., poziția partidului și a țării noastre in 
problemele fundamentale ale vieții internaționale, 
ale mișcării Comuniste și muncitorești și, în mod 
deosebit, ale întăririi colaborării și solidarității 
țărilor socialiste, a popoarelor și forțelor înain
tate de pretutindeni in lupta pentru progres social 
și pace in lume.

Apreciind că cel de-ol XXVII-leo Congres al 
P.C.U.S. se va înscrie ca un eveniment politic
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deosebit in istoria partidului comunist și a statului 
sovietic, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
însemnătatea obiectivelor cuprinse in Raportul 
politic prezentat de tovarășul Mihail Gorbaciov 
privind dezvoltarea accelerată economico-socialâ 
a Uniunii Sovietice, perfecționarea întregii activi
tăți de conducere, de planificare, de dezvoltare 
continuă o democrației socialiste - obiective prin 
realizarea cărora popoarele Uniunii Sovietice vor 
parcurge incă o etapă importantă pe calea so
cialismului dezvoltat, a infâptuirii societății comu
niste.

S-a apreciat, de asemenea, accentul deosebit 
pus, in documentele și dezbaterile Congresului 
P.C.U.S., pe necesitatea dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, a intensificării eforturilor 
pentru asigurarea păcii și securității popoarelor. 
Accentuarea acestor probleme in Raportul tovară
șului Mihail Gorbaciov are o deosebită impor
tanță, ținind seama că, in situația internațională 
de astăzi, apărarea păcii și prevenirea unui război 
mondial, care s-ar transforma inevitabil într-o ca
tastrofă nucleară nimicitoare, constituie problema 
fundamentală a epocii noastre.

Pornind de la toate acestea, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a apreciat că hotărîrile Con
gresului al XXVlI-lea al P.C.U.S. dau o măreață 
perspectivă activității popoarelor Uniunii Sovietice, 
atit în lupta pentru socialism și comunism, cit și 
in lupta pentru pace, avind, totodată, o mare 
însemnătate internațională.

In salutul adresat Congresului P.C.U.S., tova
rășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția con
secventă a țării noastre privind așezarea fermă la 
baza relațiilor dintre state a principiilor deplinei 
egalități, independenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și avantajului 
reciproc, dreptul fiecărui popor de a-și hotări sin
gur destinele, calea dezvoltării sale, fără nici un 
amestec din afară. Secretarul general al parti
dului nostru a subliniat, totodată, marea însem
nătate pe care o acordă Partidul Comunist Ro
mân întăririi colaborării, solidarității dintre parti
dele comuniste și muncitorești, pornind de la ne
cesitatea asigurării deplinei egalități, a respectării 
independenței și dreptului fiecărui partid de a-și 
hotărî de sine stătător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, corespunzător condițiilor 
concrete din țara respectivă, a neamestecului in 
treburile interne ale altor partide. In acest sens, 
partidul nostru apreciază în mod deosebit faptul 
că în Raportul politic prezentat Congresului de 
tovarășul Mihail Gorbaciov este subliniată însem
nătatea promovării in relațiile dintre state a unor 
asemenea principii - de egalitate, neamestec, 
respect al independenței și suveranității - ca o 
necesitate a întăririi colaborării și conlucrării in
ternaționale in lupta pentru destindere, înțelegere 
și pace in lume.

în cadrul ședinței, au fost subliniate, încă o 
dată, bunele relații de colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre poporul român și popoarele so
vietice — relații cu îndelungate și bogate tra
diții - și a fost reafirmată hotărîrea neabătută 
de o se acționa, și în viitor, pentru continuo lor 
adincire și diversificore, in interesul popoarelor 
țărilor noastre, al cauzei generale a păcii și co
laborării internaționale.

Aprobind întru totul activitatea delegației 
P.C.R. la Congresul P.C.U.S., Comitetul Politic 
Executiv o apreciat că participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Io lucrările forumului comu
niștilor sovietici și întîlnirea sa cu tovarășul 
Mihail Gorbaciov constituie o nouă și importantă 
contribuție Io dezvoltarea și întărirea continuă a 
bunelor relații dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, la cauza socialismului, o progresului și 
păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv o soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

Desen de Tudor ISPAS

Imi face o deosebită plăcere ca, în numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu 
personal, să adresez tuturor femeilor din patria noas
tră un călduros salut tovărășesc și cele mai bune 
urări, cu prilejul zilei de 8 Martie - „Ziua internațio
nală a femeii".

Sărbătorim „Ziua femeii" ca zi de muncă și luptă 
pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economi
că și socială a patriei, pentru întărirea colaborării și 
solidarității intre națiuni, pentru progres social și pace 
în lume. întregul nostru popor o încheiat cincinalul 
1981-1985 cu rezultate însemnate și a trecut cu toa
te forțele la realizarea celui de-al 8-lea plan cinci
nal, a hotăririlor Congresului al Xlll-lea al partidu
lui, care marchează o etapă nouă, superioară in dez
voltarea țării, in realizarea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

La întreaga activitate de construcție socialistă, la 
toate marile realizări obținute de poporul nostru in 
această perioadă, femeile — uriașă forță dinamică a 
societății noastre - au adus și aduc o contribuție deo
sebit de însemnată. Doresc, de aceea, să adresez, cu 
acest prilej sărbătoresc, tuturor femeilor din Republica 
Socialistă România, precum și întregului nostru popor 
cele mai calde felicitări și urări de noi și tot mai 
mari succese in activitatea viitoare consacrată înfăp
tuirii politicii partidului de dezvoltare economică și 
socială a țării, întăririi independenței și suveranității 
patriei, creșterii bunăstării materiale și spirituale a 
întregii națiuni.

Planurile și programele adoptate de Congresul al 
Xlll-lea al partidului au deschis în fața întregii țări 
largi perspective de progres, un vast cîmp de activi
tate creatoare în toate domeniile vieții economice și 
sociale. Punem un accent deosebit pe dezvoltarea in
tensivă a economiei naționale, pe promovarea largă 
în producție a celor mai noi cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice moderne, pe realizarea unei calități 
noi a muncii și vieții întregului nostru popor. Prin 
realizarea obiectivelor și orientărilor pe care ni le 
propunem, la sfîrșitul actualului cincinal România va 
intra într-un stadiu nou de dezvoltare — acela de 
țară socialistă mediu dezvoltată.

Sint ferm convins că, împreună cu întregul popor, 
femeile din patria noastră vor face și în viitor to
tul pentru a contribui, cu rezultate cit mai bune, la 
realizarea acestui măreț program de dezvoltare eco
nomică și socială a țării. Ele vor trebui să participe 
activ, împreună cu întregul popor, la realizarea în 
cele mai bune condiții a planului unic de dezvolta
re pe anul în curs și pe întregul cincinal 1986-1990, 
la înfăptuirea programelor speciale privind ridicarea 
nivelului tehnic și a calității produselor, creșterea pro
ductivității .muncii, reducerea consumurilor materiale, 
de energie și combustibil, aplicarea fermă a princi
piilor noului mecanism economico-financiar, ale au- 
toconducerii și autogestiunii muncitorești, la sporirea 
tot mai puternică a eficienței întregii activități eco
nomice și creșterea venitului național — temelia trai
nică și sigură a ridicării continue a nivelului de trai 
moterial și spiritual al poporului.

Societatea noastră asigură extinderea și adincirea 
continuă a democrației muncitorești-revoluționare, 
creează, în acest cadru, toate condițiile ca, alături 
de bărbați, femeile să ia parte activă la dezbaterea 
și soluționarea problemelor care privesc mersul înain
te dl patriei, să participe nemijlocit lă conducerea 
tuturor sectoarelor, vieții economice și sociale, a în
tregii societăți. Corespunzător ponderii lor în socie
tate, rolului pe care îl ou în producția materială și 
spirituală, femeile se bucură de toate condițiile pen
tru a promova în funcții de răspundere, în organele 
de conducere, în toate domeniile de activitate și la 
toate nivelurile, potrivit aptitudinilor, pregătirii și ca
pacității lor.

Toate aceste realități, deplina egolitate de care se 
bucură femeia in toate domeniile de activitate ilus
trează cu puterea de netăgăduit a faptelor superio
ritatea orinduirii noastre socialiste, profundul umanism 
al societății pe care o edificăm pe pâmintul Româ
niei I Numai într-o asemenea societate, din care au 
fost înlăturate definitiv inegalitatea și asuprirea și in 
care poporul o devenit stăpin pe soarta sa, se 
poate vorbi cu adevărat de asigurarea drepturilor

NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

de participantele la adunarea festivă din Capitală 
organizată cu prilejul zilei de 8 Martie

Mult stimate 
tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Cu prilejul zilei de 8 Martie, 
„Ziua femeii", gîndurile noastre de 
fierbinte recunoștință se îndreaptă 
cu profund respect și aleasă pre
țuire către dumneavoastră, emi
nentul conducător al partidului și 
statului nostru, cel mai Iubit și 
devotat fiu al națiunii, comunistul 
de omenie, care întruchipați virtu
țile cele mai inalte ale poporului 
român, revoluționarul ce și-a con
sacrat cu strălucire viața eroică, 
neobosita și pilduitoarea activitate 
de peste o jumătate de secol cauzei 
clasei muncitoare, înfloririi patriei 
străbune. întăririi independentei și 
suveranității iraționale, ridicării 
sale pe noi culmi de progres (și 
civilizație socialistă și comunistă.

Răspunzind cu hotărire și spirit 
revoluționar înflăcăratelor dum
neavoastră chemări cuprinse în 
Mesajul adresat nouă cu prilejul 
zilei de 8 Martie, într-o deplină și 
indestructibilă unitate cu intregul 
popor, milioanele de femei de la 
orașe și sate iși reafirmă, acum, 
in preajma glorioasei aniversări a 
șase decenii și jumătate de la 
crearea eroicului și încercatului 
nostru partid comunist, deplina 
adeziune și devotamentul nețărmu
rit față de politica internă și in
ternațională a României socialiste, 

al cărei neobosit promotor sinteți 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. angaja
mentul ferm de. a acționa cu În
treaga energie și putere de mun
că pentru indeplinirea exemplară 
a obiectivelor primului an al celui 
de-al 8-lea cincinal și a progra
mului suplimentar de producție 
aprobat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Prezență activă in industrie și 
agricultură, in toate sectoarele pro
ducției materiale. în domeniile ști
inței, culturii, învățămîntului și 
ocrotirii sănătății, al formării si 
educării tinerei generații, femeile 
de pe intreg cuprinsul patriei iși 
exprimă profunda recunoștință față 
de partid, față de dumneavoas
tră personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru tot ceea 
ce ați făcut și faceți in scopul rea
lizării unei depline egalități in 
drepturi a tuturor membrilor so
cietății noastre, pentru condițiile 
minunate, fără precedent, de afir
mare și creștere a rolului lor in 
viața economică, politică și sociala 
a țării.

Vă rugăm să primiți omagiul 
nostru cel ma.i fierbinte, mulțumiri
le izvorite din adincul inimilor 
pentru preocuparea dumneavoastră 
consecventă față de promovarea fe
meilor în munci de cea mai înaltă 
răspundere, pentru posibilitățile 
nelimitate de afirmare deplină a 
capacităților lor creatoare, îm
preună cu întreaga gratitudine pen
tru aprecierile pline de căldură pe

fundamentale ale omului, de o democrație reală, în 
care toți cetățenii — bărbați și femei - iau parte, în 
condiții de deplină egalitate, la conducerea treburilor 
obștești, la făurirea conștientă a propriului lor destin, 
liber și fericit.

Congresul al Xlll-lea al partidului nostru a sub
liniat cu deosebită putere necesitatea întăririi rolului 
familiei în societate, in dezvoltarea națiunii noastre 
socialiste. In acest spirit, nu există indatorire mai 
nobilă, mai de onoare a familiilor, a femeilor, decît 
aceea de a crește și a da țării cît mai mulți copii, de 
a-i educa și forma in spirit sănătos, ca viitori cetățeni 
de nădejde ai patriei noastre, capabili să dezvolte 
și să ducă mai departe realizările părinților lor, cauza 
socialismului și comunismului pe pămîntul României.

Partidul și statul nostru acordă o grijă deosebită 
mamei și copilului, creează condiții materiale și so
ciale tot mai bune pentru ca fiecare familie să se 
poată mîndri cu un număr cît mai mare de copii, 
frumoși și sănătoși. Folosind aceste condiții, va trebui 
să realizăm un asemenea spor natural al populației 
care să asigure, în permanență, vigoarea și tinerețea 
națiunii noastre I

Partidul nostru va acorda întreaga atenție afirmă
rii plenare a femeii in toate domeniile de activitate, 
va crea toate condițiile ca ele să fie, întotdeauna, 
o prezență activă în viața țării, să-și aducă întreaga 
contribuție atit în creația de bunuri materiale și spiri
tuale, cît și în familie și sociptate, în întreaga operă 
de construcție socialistă și comunistă din patria 
noastră.

întotdeauna, sărbătorirea „Zilei femeii" a constituit 
un minunat prilej pentru femeile din România de a-și 
afirma deplina lor solidaritate cu lupta femeilor de 
pretutindeni pentru apărarea și cucerirea drepturilor 
lor democratice, pentru pace. Cu atît mai mult, în îm
prejurările actuale, cind în viața internațională s-a 
ajuns, la o încordare deosebită, ca urmare a cursei 
înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare, se im
pune să se facă totul pentru întărirea solidarității și 
unirea eforturilor popoarelor - în rîndurile cărora 
femeile reprezintă o uriașă forță a păcii - în ve
derea opririi cursului periculos spre confruntare și 
război, pentru o politică nouă, de colaborare, destin
dere și pace, pentru apărarea dreptului fundamental 
al popoarelor - la viață, la pace, la existență liberă 
și demnă ! Acționînd în spiritul politicii de pace și 
colaborare a partidului șl statului nostru, femeile din 
România, organizațiile lor. Consiliul Național al Fe
meilor trebuie să-și dezvolte și să-și întărească ne
contenit legăturile, contactele și conlucrarea cu femei
le și organizațiile de femei din celelalte țărT, să ac
ționeze tot mai strîns împreună cu acestea, cu po
poarele iubitoare de pace din întreaga lume pentru 
triumful rațiunii, al politicii de pace și destindere, 
pentru întărirea încrederii, securității și colaborării 
intre națiuni.

Omenirea este confruntată gstâzl cu probleme deo
sebit de grele și complexe. Dar avem convingerea că, 
acționînd unite, popoarele, forțele înaintate din în
treaga lume — în rindui cărora femeile au un rol 
deosebit de important - pot schimba cursul eveni
mentelor, pot împiedica declanșarea unui război nu
clear nimicitor, pot impune dezarmarea și asigura 
instaurarea unei păci trainice în întreaga lume. Sint 
încredințat că, la această nobilă cauză, femeile din 
România iși vor aduce, întotdeauna, întreaga lor con
tribuție I

Cu prilejul „Zilei femeii" adresez tuturor femeilor 
din patria noastră chemarea de a face totul și în 
viitor pentru ca România socialistă să devină me
reu mai puternică și înfloritoare, să se afirme tot mai 
mult, prin realizările sale și prin întreaga sa politică 
internă și externă, ca un detașament activ al forțe
lor progresului și păcii, al luptei pentru înțelegere 
și colaborare, pentru dezarmare și pace, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră, 
o lume fără arme și fără războaie.

Convins că milioanele de femei, împreună cu toți 
oamenii muncii din potria noastră, vor acționa în cea 
mai strinsă unitate — sub conducerea gloriosului nos
tru partid comunist — pentru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al Xlll-lea, a noului plan cin
cinal, vă urez, vouă, dragi tovarășe, precum și în
tregului popor, noi și tot mal mari succese în muncă 
și în viață, mari satisfacții și bucurii în căminele și 
familiile voastre, multă sănătate și fericire !

care le-ați făcut în repetate rinduri 
la adresa muncii femeilor, a con
tribuției lor la înfăptuirea cu succes 
a Programului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare spre comunism.

Este o indatorire de onoare și o 
deosebită cinste ca, in această zi 
de sărbătoare a femeilor de pretu
tindeni, să aducem un cald omagiu, 
împreună cu cele mai alese senti
mente de admirație, dragoste, stimă 
și nemărginit devotament tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de seamă al 
partidului și statului, eminentă 
personalitate a științei românești și 
mondiale, care aduce, cu inaltă 
competentă și profund spirit revo
luționar, o. remarcabilă contribuție 
la elaborarea și înfăptuirea progra
melor și planurilor de dezvoltare 
economico-socială a țării, a politicii 
noastre externe consacrate cauzei 
nobile a păcii, colaborării și priete
niei intre toate popoarele lumii.

Aniversarea zilei de 8 Martie ne 
oferă, totodată, prilejul deosebit de 
a transmite cele mai vii mulțumiri 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
grija statornică pe care o manifestă 
fată de afirmarea plenară a femei
lor în viata tării, pentru sprijinul și 
îndrumările valoroase pe care le 
acordă Consiliului Național, mișcării 
de femei din patria noastră. Exem
plul luminos al tovarășei Elena 
Ceaușescu constituie pentru noi un 
izvor permanent de elan creator, un
(Continuare in pag. a Il-a)
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
excepțional model de muncă și via
tă inchinate fericirii poporului. în
floririi României socialiste.

în acest an, în care vom sărbători 
65 de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român, centrul vital al 
natiurtii, femeile din tara noastră 
sint angajate cu toate forțele in 
vasta activitate pe care o desfășoa
ră întregul popor, sub impulsul în
demnurilor și orientărilor dumnea
voastră de o inestimabilă va
loare, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru înfăptui
rea neabătută a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului. care vor asigura, la sfirșitul 
'actualului cincinal, trecerea Româ
niei în rîndul statelor cu dezvoltare 
medie.

Femeile din industrie, muncind 
cu și mai multă dăruire, cu abnega
ție. elan patriotic și inaltă respon
sabilitate comunistă, își concentrea
ză eforturile în direcția îndeplinirii 
integrale și ritmice a producției 
fizice. în primul rînd a celei pentru 
export, ridicării Calității produselor, 
asigurării unei- înalte productivități 
a muncii, reducerii consumurilor de 
materii prime, materiale și energie, 
instaurării ferme a ordinii și dis
ciplinei. creșterii eficientei econo
mice la nivelul cerințelor formulate 
de dumneavoastră la începutul a- 
Cestui an.

Masele de femei de la sate, pu
ternic mobilizate de orientările si 
sarcinile 
cuvîntare 
voastră, . _ __ ______,
Nicolae Ceaușescu, la Plenara lăr
gită a Consiliului Național al Agri
culturii. Industriei Alimentare. Sil
viculturii si Gospodăririi Apelor, se 
angajează să nu precupețească nici 
un efort pentru realizarea marilor 
sarcini ce le revin în înfăptuirea 
noii revoluții agrare in patria noas
tră. Ele sint hotărîte să acționeze 
cu și mai multă fermitate pentru 
sporirea continuă a producției ve
getale si animale, prin folosirea 
rațională si ridicarea potențialului 
productiv al pămintului, efectuarea 
în cele mai bune condiții și la timp 
a tuturor lucrărilor agricole, pe

cuprinse în strălucita 
rostită de dumnea- 

mult stimate tovarășe

baza aplicării celor mai noi tehno
logii. pentru creșterea contribuției 
gospodăriilor populației la asigu
rarea fondului de stat cu produse 
agricole.

in această zt de sărbătoare, vă 
adresăm, din adîncul inimilor, mul
țumirile noastre cele mai fierbinți 
pentru minunatele condiții asigu
rate creșterii si formării tinerei ge
nerații și ne angajăm să ne edu
căm copiii in spiritul muncii, al 
dragostei si devotamentului nemăr
ginit fată de patrie și popor, față 
de partid, față de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, față de cauza 
nobilă a socialismului și comunis
mului.

Femeile sînt conștiente de înalta 
lor răspundere patriotică în reali
zarea politicii demografice a parti
dului si statului, pentru asigurarea 
tinereții Si vigorii poporului nos
tru. Sintem profund recunoscătoare 
pentru noile măsuri inițiate de 
dumneavoastră privind majorarea 
alocațiilor si ajutoarelor pentru ma
mele cu mai multi copii, care vin 
în sprijinul familiei, pentru grija 
cu care ocrotiți mama și copilul, 
pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de creștere și educare a ce
lor mai mici cetățeni ai patriei, 
viitorul însuși al națiunii noastre.

„Ziua femeii" constituie încă un 
prilej de manifestare a adeziunii 
depline și a sprijinului activ al mi
lioanelor de femei din tara noastră 
fată de politica externă constructi
vă, profund principială și umanis
tă a partidului si statului, rod al 
gîndirii și acțiunii dumneavoastră 
neobosite, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
strălucit militant pentru pace. înțe
legere și colaborare internațională, 
pentru cauza generală a socialismu
lui și comunismului.

în spiritul principiilor politicii 
externe a partidului și statului, 
organizația de femei din țara noas
tră își va intensifica activitatea in
ternațională, dezvoltând și in viitor 
relațiile de prietenie și colaborare 
cu organizațiile de femei din țările 
socialiste, din țările în curs de

dezvoltare, din țările nealiniate, 
din toate statele, acționind con
secvent pentru promovarea păcii 
și prieteniei, pentru viitorul pașnic 
și fericit al tuturor copiilor lumii, 
pentru înfăptuirea . unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

Angajate cu toate energiile lor 
creatoare în opera de dezvoltare 
multilaterală a patriei, ca mame și 
soții, profund interesate jn liniștea 
și siguranța căminelor noastre, în 
apărarea dreptului suprem al oa
menilor, al popoarelor Ia existentă 
liberă și demnă, la viață, susținem 
în mod unanim politica externă a 
partidului și statului nostru, 
neobosita activitate pe care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele Erou al 
Păcii,, o desfășurați cu strălucire în 
scopul soluționării pe cale politică, 
prin tratative, a tuturor probleme
lor ce confruntă omenirea, pentru 
înfăptuirea dezarmării, în primul 
rind a dezarmării nucleare, pentru 
eliminarea armelor clasice, inclusiv 
chimice, de pe continentul euro
pean și din întreaga lume. Ne an
gajăm, totodată, să acționăm cu 
toată fermitatea pentru triumful 
inițiativelor și propunerilor dum
neavoastră de rezonanță mondială, 
astfel ca 1986 să reprezinte cu ade
vărat Anul Internațional al Păcii, 
așa cum a fost proclamat de 
O.N.U., pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

De „Ziua internațională a femeii", 
zi a solidarității femeilor de pretu
tindeni, vă asigurăm că, împreună 
cu întregul popor, mai unite ca 
oricînd în jurul partidului, al dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vom milita cu 
hotărîre, cu fermitate revoluționa
ră și inaltă răspundere comunistă, 
pentru înfăptuirea neabătută a mă
rețelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului, ne vom dărui în
treaga pricepere, energie și pasiune 
cauzei edificării socialismului și 
comunismului pe pămintul scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
organizată cu prilejul zilei de 8 Martie

Vineri după-amiază a avut loc, în 
Capitală, adunarea festivă organizată 
cu prilejul „Zilei femeii", de către 
Consiliul Național al Femeilor îm
preună cu Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor și Comitetul municipal al 
femeilor București.

La adunare au luat parte munci
toare, țărănci, intelectuale, activiste 
de partid, de stat, ale mișcării de 
femei și ale organizațiilor 
și obștești.

în prezidiul adunării au 
Lina Ciobanu, Alexandrina 
Constantin Olteanu, Petru 
M^ria Ghițulică. Ana 
Suzana Gâdea, Poliana 1 
secretar al C.C. al U.T.C., . 
tele Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, precum și membre 
ale Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Femeilor, reprezentante 
ale conducerii unor instituții centrale 
și organizații obștești.

Au participat soții ale șefilor mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București.

întreaga adunare a urmărit cu deo
sebit interes și vie satisfacție Mesa
jul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, adresat tuturor 
femeilor din România.

Mesajul, care a fost prezentat de 
tovarășa Maria Ghițulică, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al -C.C. al P.C.R., a 
fost primit cu vii aplauze, cu puter
nice ovații și urale, participantele 

• la adunare dind glas profundei lor 
gratitudini față de grija stator
nică, generoasă a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae 'Ceaușescu, pentru afirmarea 
deplină a femeilor in toate sferele 
producției materiale și creației spi
rituale, față de prețuirea inaltă de 
care se bucură astăzi femeia in țara 
noastră.

Desfășurată în atmosfera de pu
ternic avînt creator si amplă anga
jare patriotică, de muncă exigentă 
si inaltă responsabilitate prin care 
întregul nostru popor, strins unit în 
jurul partidului, al secretarului său

de masă
i luat loc 
. Găinușe,

Enache, 
Mureșan, 
Cristescu, 
președin-

general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
acționează pentru îndeplinirea exem
plară a celui de-al VIII-lea cincinal 
si a programului suplimentar de 
producție pe anul 1986. adunarea s-a 
constituit într-o manifestare a de
votamentului nețărmurit al femeilor 
din patria noastră fată de partid si 
secretarul său general, a hotăririi lor 
nestrămutate de a-si aduce o con
tribuție esențială la înfăptuirea ma
rilor obiective economico-sociale sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, a întregii politici interne 
si externe a României socialiste.

Participantele au dat glas senti
mentelor de aleasă stimă si deose
bită prețuire, de profundă recunoș
tință ne care milioanele de temei 
din România le nutresc fată de 
secretarul general al partidului nos
tru, președintele Republicii, strălucit 
militant revoluționar și patriot în
flăcărat, de a cărui neobosită acti
vitate este legată cea mai fertilă 
perioadă din istoria patriei, perioa
dă de mărețe împliniri socialiste, pc 
care poporul nostru o denumește cu 
justificată mîndrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Sărbătorind ziua de 8 Martie, gîn- 
durile tuturor femeilor 
noastră se îndreaptă, cu 
dragoste si stimă, spre 
Elena Ceaușescu. membru ------
tețului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim viceprim-ministru al 
guvernului, eminent om politic si de 
știință, de reputație internațională, 
căreia îi aduc un profund omagiu 
pentru contribuția remarcabilă la 
elaborarea si înfăptuirea politicii in-

din tara 
profundă 
tovarășa 

al Comi-

terne și externe a României, la pro
movarea fermă a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, la înflo
rirea învătămîntului și culturii româ
nești. care reprezintă un exemplu 
luminos, un îndemn în muncă si 
viată pentru toate femeile din Româ
nia socialistă.

Sărbătorirea „Zilei femeii", care 
dobîndește în acest an semnificații 
deosebite, ea avind loc in preajma 
aniversării a 65 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, a pri
lejuit manifestarea hotăririi tuturor 
femeilor din țara noastră de a munci 
cu abnegație, de a-și pune întreaga 
putere de muncă, întregul talent in 
slujba traducerii în viață a progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei, a înfăptuirii impor
tantelor hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului privind con
struirea socialismului și comunismu
lui în patria 1 noastră scumpă.

Vital interesate in asigurarea păcii 
și a existenței pe planeta noastră, 
femeile României socialiste își ma
nifestă. cu prilejul acestei sărbători, 
deplina adeziune fată de politica ex
ternă a partidului și statului nostru, 
militînd cu toată hotărir'ea pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
de urgență la dezarmare, în primul 
rînd nucleară, pentru înlăturarea pe
ricolului unui război nimicitor, pen
tru reluarea și continuarea politicii 
de destindere, pace și înțelegere între 
popoare, pentru respectarea în viața 
internațională a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, a 
deplinei egalități în drepturi și avan
tajului reciproc, renunțării la forță

Adunări festive în
sărbăto- 
adunări 

polltico-

amenințarea cu forța, soluțio- 
pe cale pașnică a tuturor con-

și la 
nării ...__ _______________
flictelor, lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă, care să asigure 
un viitor pașnic și fericit 
piilor plțnetei, tuturor

Participantele și-au 
mindria patriotică față 
tatea neobosită a 
Nicolae Ceaușescu pe plan interna
țional. față de inițiativele conducă
torului partidului și statului nostru 
în favoarea păcii, colaborării și în
țelegerii, care au adus României so
cialiste un strălucit prestigiu in 
rindul națiunilor lumii.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participantele la adunarea 
festivă au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, prin care expri
mă sentimentele de adincă mulțu
mire față de Mesajul ce le-a fost 
adresat, față de ideile generoase 
conținute în acest document, anga- 
jindu-se, totodată, în numele mili
oanelor de femei din țara noastră, 
să facă totul pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidu
lui și statului, să-și aducă contribu
ția la ridicarea patriei 
noi culmi de civilizație

Adunarea festivă s-a 
un spectacol de gală, la 
ruia și-au adus contribuția formații 
și soliști de frunte ai scenei noastre.

tuturor co- 
popoarelor. 

exprimat 
de activi- 
tovarășului

noastre pe 
și progres, 
încheiat cu 
reușita că-

(Agerpres)

țară

MANIFESTĂRI CULTURAL-EDUCATIVE
In întîmpinarea „Zilei internaționale a femeii" — S Martie — in între

prinderi industriale, unități agricole, case de cultură, cluburi și cămine 
culturale din întreaga tară au fost organizate simpozioane, expuneri și 
mese rotunde, intîlniri cu oameni de știință, artă și cultură, cu 
mai multi copii, spectacole artistice, șezători, expoziții care s-au 
intr-un vibrant omagiu adus femeilor țării.

mame cu 
constituit

„Femeia — prezența activă în viața 
politică și economico-socjală: a pa
triei? a constituit tema- expunerilor 
desfășurate în județul Galați, după 
care au urmat frumoase spectacole 
omagiale. Sub genericul : „Elogiu fe
meii", în foaierul Teatrului liric din 
municipiul dunărean a fost deschisă 
o cuprinzătoare expoziție de carte, o 
expoziție similară intitulată „Chipul 
femeii în literatura română" fi
ind vernisată și la Biblioteca mu
nicipală din Tecuci. La căminele cul
turale din numeroase localități rurale 
gălătene au fost organizate simpo
zioane și expuneri cu tema : „Fe
meia zilelor noastre — factor activ 
în construirea socialismului în țara 
noastră", manifestări întregite de 
recitaluri de muzică și poezie intitu
late „Florile recunoștinței".

carte, inO expoziție omagială de 
titulată „Spiritul revoluționar, pa
triotic în literatura feminină româ
nească", a fost deschisă la Casa ti
neretului din Timișoara. De aseme
nea, la Deta, Jimbolia, Sinnicolau 
Mare, au fost organizate spectacole 
literar-muzical-coregrafice, recitaluri 
de lirică revoluționară și patriotică, 
închinate femeii din patria noastră, 
contribuției sale la opera da edifi
care a socialismului, la apărarea pă
cii și a vieții pe Pămînt. La Lovrin, 
Variaș, Reca, Gătaia, Ceacova și in 
alte comune timișene s-au deschis 
expoziții de artă populară, cu lucrări 
realizate de femei, au avut loc intîl
niri cu femei fruntașe în producție, 
mame cu mai mulți copii, programe 
artistice dedicate acestora de cei mai 
mici artiști amatori, șoimi ai patriei 
și pionieri.

Sub genericul „Omagiu", la Uni
versitatea „Al. I. Cuza“, din lași, au 
fost organizate o expoziție de pictu
ră și grafică, realizată de membre ale 
cenaclului de artă plastică „Femina", 
și un medalion cu tema „Chipul fe
meii oglindit în artă". La întreprin
derea mecanică „Nicolina" a avut loc. 
o dezbatere intitulată „Spiritul crea
tor și valorile naționale, rolul femeii 
în dezvoltarea social-economică a ță
rii", iar la Combinatul de fibre sinte
tice a fost urmărit cu viu interes 
simpozionul cu tema „Congresul al 
IX-lea al partidului — deschizătorul 
unei epoci noi, de mari înfăptuiri în 
dezvoltarea României socialiste. Ro
lul femeii, contribuția sa la afir
marea și înflorirea patriei".

„Femeia ca mamă, soție șl om al 
muncii" a constituit tema unei mese 
rotunde desfășurate la întreprinderea 
integrată de țesături din in din Paș
cani. în satele ieșene au fost prezen
tate bogate spectacole și programe 
artistice intitulate „Flori pentru ma
mele si soțiile noastre".

★
în cadrul acelorași manifestări pri

lejuite de sărbătorirea zilei de 8

Martie, la Focșani a avut loc simpo
zionul „Locul și rolul femeii in isto
ria contemporană a României", iar în 
unități economice unde ponderea o 
reprezintă femeile au fost organi
zate mese rotunde și dezbateri cu 
tema „Rolul mamelor in educația ti
nerelor generații", „Copiii — trăini
cia de granit a familiei noastre so
cialiste", după care cei .mai mici ar
tiști amatori — pionierii și șoimii pa
triei — au prezentat programe artis
tice. în alte localități vrincene au 
fost organizate expoziții de artă 
populară și șezători folclorice avînd 
ca temă „Păstrarea specificului 
populai- de pe legendarele meleaguri 
ale Mioriței".

★
Printre numeroasele manifestări 

organizate în cinstea zilei de 8 Mar
tie, în județul Neamț a reținut aten
ția expoziția de desene „Flori pentru 
mama", organizată la Piatra Neamț 
de cei mai talentați copii din locali
tate. Cu acest prilej, membri ai ce
naclului literar-muzical „Tinerețe 
fără bătrînețe" au oferit un mlcro- 
spectacol omagial dedicat zilei de 
8 Martie.

/
V

Ziua de 8 Martie a fost 
rită în întreaga țară prin 
festive, prin manifestări 
educative și cultural-artistice. in 
cadrul cărora s-a adus un căldu
ros omagiu femeilor din țara noas
tră, care, împreună cu întregul 
popor, acționează cu responsabili
tate și exigență pentru înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor actualului 
cincinal, adueîndu-și o contribuție 
importantă la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism.

Participantele la adunările fes
tive au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU telegrame 
în care se dă expresie Sentimente
lor de aleasă stimă și înaltă prețui
re, de profundă recunoștință pe 
care milioanele de femei din patria 
noastră le nutresc față 
torul iubit și respectat 
și statului, înflăcărat 
voluționar și patriot, 
strălucită activitate 
nemijlocit perioada cea mai bogată 
în realizări din întreaga istorie a 
țării —.„Epoca Ceaușescu".

Telegramele cuprind, în același 
timp, un fierbinte omagiu adresat 
tovarășei Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și învățămînt, eminent om politic, 
pentru remarcabila sa activitate in 
conducerea partidului 
pentru contribuția de inestimabilă 
valoare la promovarea fermă în 
toate sectoarele vieții economico-so- 
ciale a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii. Ia înflorirea con
tinuă a învătămîntului și culturii 
românești.

Evidențiindu-se grandioasele suc-

de conduce
ai partidului 
militant re
de a cărui 

este legată

și statului,

cese obținute de România socialistă 
în perioada care a trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres al partidului 
cind. prin voința unanimă a comu
niștilor, a întregului popor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
ales în funcția supremă de condu
cere a partidului, în telegrame se 
relevă aportul deosebit la aceste 
prestigioase înfăptuiri al milioane
lor de femei de la orașe și sate, an
gajate plenar în efortul întregii na
țiuni pentru dezvoltarea continuă a 
potențialului economic al țării, pen
tru progresul neîntrerupt al patriei. 
Sînt subliniate, de asemenea, deplina 
adeziune a lucrătoarelor din indus
trie, agricultură, din celelalte do
menii ale vieții economice și sociale, 
a tuturor femeilor din România, la 
întreaga politică internă și externă 
a partidului și statului, hotărîrea 
lor de a îndeplini exemplar sarci
nile de plan pe anul în curs și pe 
întregul cincinal, prevederile pro
gramului suplimentar de producție, 
orientările și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru accen
tuarea dezvoltării intensive a in
dustriei, realizarea în condiții de 
eficiență ridicată și la un ni
vel calitativ superior a producției 
fizice, în primul rînd a celei desti
nate exportului, pentru sporirea pro
ductivității muncii, întărirea ordinii 
și disciplinei, a responsabilității mun
citorești, revoluționare.

In telegrame este pusă în lumină 
ampla activitate a mișcării de femei 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste, pentru lărgirea orizontului de 
cunoaștere, însușirea și aplicarea 
creatoare a concepției revoluționare 
despre lume și viață a partidului 
nostru, pentru promovarea consec
ventă a normelor eticii și echității 
socialiste.

Exprimindu-și profunda recunoș
tință față de minunatele condiții de 
viață și de muncă create femeilor din 
tara noastră, largile posibilități de 
afirmare a acestora în toate dome
niile de activitate, în telegrame se 
reafirmă hotărîrea de a sprijini în
făptuirea politicii demografice a sta
tului nostru, de a asigura menținerea 
vigorii și tinereții națiunii, de a educa 
tinăra generație in spiritul dra
gostei pentru muncă, față de patrie, 
partid și popor.

Dind o înaltă apreciere activității 
strălucite a secretarului general ’al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
promovarea cu fermitate și consec
vență a idealurilor nobile ale păcii, 
colaborării și înțelegerii între po
poare, telegramele pun în lumină de
plina aprobare de care se bucură ini
țiativele și propunerile constructive 
ale conducătorului partidului și sta
tului nostru în legătură cu necesita
tea opririi cursului periculos al eve
nimentelor spre confruntare și război, 
stopării cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare, și, în primul rînd, pentru 
dezarmare nucleară, pentru soluțio
narea pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor conflictelor, pentru apăra
rea dreptului suprem al popoarelor, 
al oamenilor la libertate și indepen
dență, la viață și pace.

Telegramele s-au constituit, tot
odată, într-un vibrant angajament 
patriotic al milioanelor de femei din 
România socialistă, hotărîte să acțio
neze, împreună cu întregul popor, 
pentru transpunerea în viață a isto
ricelor hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, să-și aducă o 
contribuție tot mai importantă la 
edificarea socialismului și comunis
mului, la ridicarea pe noi culmi de 
civilizație și progres a patriei noas
tre socialiste.

Sărbătorirea, în acest an, a „Zilei 
internaționale a femeii" are loc sub 
semnul angajării depline a întregu
lui nostru popor pentru înfăptuirea 
neabătută a mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism.

Pentru milioanele de femei de pe 
întreg cuprinsul patriei, ziua de 8 
Martie constituie un minunat pri
lej de a exprima din adîncul ini
milor cele mai alese sentimente de 
nețărmurit respect, de profundă 
stimă și aleasă recunoștință pe 
care le nutresc, asemenea întregu
lui nostru popor, față de partid, 
fată de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, genial 
conducător revoluționar și patriot 
înflăcărat, eminentă personalitate a 
lumii contemporane. Ele își aduc 
și în acest moment sărbătoresc re
cunoștința lor fierbinte pentru po
sibilitățile ce le-au fost create de a 
participa tot mai activ la viața 
economică, politică și socială a ță- 
riiv pentru afirmarea lor potrivit 
pregătirii, capacității și calităților or
ganizatorice si de conducere a unor 
importante sectoare de activitate.

Relevînd rolul crescînd al femei
lor în înfăptuirea politicii partidu
lui, a planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a ță
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „O remarcabilă forță di
namică a dezvoltării societății noas
tre o constituie masele de milioane 
de femei — mai bine de jumătate 
din populația țării — care participă 
cu elan și abnegație, cu competență 
și spirit gospodăresc la întreaga 
creație materială și ''spirituală a ță
rii, la creșterea și educarea tinerei 
generații, la asigurarea viitorului 
națiunii noastre".

Elogiul adus astăzi partidului, 
secretarului său general pentru 
mărețele cuceriri obținute de po
porul român în anii edificării so
cialismului, cu deosebire în ultimele 
două decenii, este cu atit mai însu- 
flețitor cu cît la temelia acestor 
realizări fără precedent se află 
încorporată și munca plină de dă
ruire și abnegație a maselor largi 
de femei din patria noastră. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" a însemnat și 
pentru femeile din țara noastră 
arcul de timp al unor împliniri fără 
egal consemnate vreodată in istoria 
noastră multimilenară. A sporit 
considerabil ponderea femeilor care 
își desfășoară activitatea în econo
mie, în știință, invățămint și cultu
ră, în ocrotirea sănătății, precum și 
în celelalte domenii de activitate.

Prezente pretutindeni în munca 
pentru dezvoltarea neîntreruptă . a 
tării, în activitatea tuturor organis
melor democrației noastre muncito
rești, revoluționare, femeile din

Femeile, participante active la întreaga viață 
a societății românești

țara noastră au drept strălucit 
exemplu viața și activitatea crea
toare, multilaterală a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, savant de re
nume mondial, care, în înaltele ca
lități de membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului și 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Învățămînt, aduce 
o contribuție de inestimabilă va
loare la dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste. Pentru întreaga 
sa activitate consacrată elaborării 
și înfăptuirii politicii interne și ex
terne a țării, înfloririi învățămîntu- 
lui, artei și culturii, pentru grija 
deosebită pe care o poartă afirmă
rii depline a femeilor în toate do
meniile vieții economico-sociale, ca 
și pentru dragostea cu care se ocu
pă de formarea și educarea tinerei 
generații, adresăm în această zi săr
bătorească cele mai alese ginduri 
de profundă recunoștință tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, pe care o înconjurăm cu 
cele mai alese sentimente de dra
goste, stimă și prețuire.

Evocînd drumul glorios de luptă 
al partidului nostru — în acest an, 
cind se împlinesc 65 de ani de la 
crearea sa — este o înaltă datorie 
de a aminti că, încă de la început, 
în programul său a fost înscrisă și 
problema emancipării femeii, a înlă
turării oricăror inegalități între cetă
țenii țării. Acest deziderat și-a gă
sit o minunată împlinire în zilele 
noastre, în mod deosebit în pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea, de cînd in suprema funcție 
de conducere în partid a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Erou 
între Eroii neamului, care a avut și 
are un rol determinant in făurirea 
destinului nou, socialist și comu
nist, al patriei. în această epocă isto
rică, de mari împliniri, a • crescut 
rolul femeilor în toate domeniile 
vieții politice și economico-sociale, 
inclusiv în conducerea partidului și 
statului. Astfel, in anul 1985 numărul 
femeilor care lucrau în întreprinderi 
și instituții depășea cifra de 3 mili
oane — față de numai un milion 
în 1965 — ceea ce reprezintă, în pre
zent, circa 40 la sută din totalul per
sonalului muncitor. Totodată, în in
dustrie ponderea femeilor a crescut 
de la 26.5 la sută în 1965 Ia peste 41.5 
la sută in 1985, participarea forței de 

muncă feminină fiind semnificativă 
nu numai în ramurile tradiționale, 
ci și în ramurile noi, purtătoare ale 
progresului tehnic. în domeniul 
științei, ponderea femeilor a ajuns 
la 43 la sută, față de 32 la sută in 
urmă cu douăzeci de ani, în învă
țămînt, cultură și artă ele repre
zintă peste 65 la sută, in ocro
tirea sănătății, trei sferturi din to
talul personalului care activea
ză în acest domeniu. Astăzi, 
34 la sută din totalul deputaților 
Marii Adunări Naționale și 39 la sută 
din numărul deputaților care fac 
parte din organele locale ale puterii 
de stat sînt femei. Totodată, femei
lor le sînt încredințate însemnate 
răspunderi și în economie, ca miniș
tri, directori de centrale industriale 
sau institute de cercetări și proiec
tări, conducători de fabrici sau de 
cooperative agricole. Toate acestea 
sint urmarea firească a politicii pro
fund umaniste a partidului și statu
lui nostru, care a dat un nou statut 
social-politic femeilor și care a creat 
condiții deosebit de favorabile pen
tru pregătirea și perfecționarea lor 
profesională in toate domeniile, creș
terea calificării și competentei lor, 
pentru insușirea a tot ceea ce este 
nou în știință, tehnică și cultură, 
pentru a-și putea aduce întreaga lor 
contribuție la ridicarea necontenită 
a patriei noastre socialiste pe cele 
mai înalte culmi de progres și civi
lizație.

îndemnurile însuflețitoare adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu tu
turor oamenilor muncii din industrie 
și agricultură, din institutele de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică, din instituțiile de cultură și 
învățămînt de a face totul pentru ri
dicarea calității și eficienței întregii 
activități, pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții și chiar depăși
rea, lună de lună, a planului pe 1986, 
primul an al celui de-al optulea 
cincinal, la capătul căruia România 
se va situa în rindul țărilor cu dez
voltare medie, au găsit un puternic 
ecou Și în rîndul milioanelor de fe
mei din patria noastră. Năzuința lor 
cea mai arzătoare este de a-și dovedi 
prin munca de zi cu zi, prin 
realizările lor, capacitatea de mobili
zare și de creație, atașamentul ne
strămutat față de politica partidului 
— politică realistă, bazată pe evalua
rea științifică a potențialului mate
rial și uman al țării, al cărei țel su
prem îl constituie ridicarea neconte

nită a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor, esența 
însăși a societății socialiste multila
teral dezvoltate pe care o edificăm 
cu succes în țara noastră. De aceea, 
în această zi, cu ample semnificații 
pentru mișcarea de femei din Româ
nia, femeile, care își desfășoară ac
tivitatea în industrie — ca munci
toare, maiștri, tehniciene, inginere 
— conștiente de îndatoririle ce le re
vin se angajează cu toată răspunde
rea să se ridice, prin tot ceea ce fac, 
la înălțimea marii încrederi acordate 
de partid, de popor, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
rai al' Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

Maria BOBU, 
vicepreședintă 

a Consiliului Național al Femeilor

Activitatea creatoare, de conducere 
și îndrumare desfășurată de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, în calitate de președinte 
al Consiliului Național pentru Știință 
si învățămînt, reprezintă o contribuție 
de cea mai mare însemnătate la dez
voltarea și înflorirea gindirli știin
țifice, a învățămintului și culturii ro
mânești, la unirea și organizarea 
forțelor din aceste importante sec
toare de activitate in vederea asigu
rării progresului multilateral al țării, 
îmbogățirii vieții spirituale și lărgi
rii orizontului de cunoaștere al în
tregului popor. Prestigioasa activita
te științifică a tovarășei Elena 
Ceaușescu constituie un strălucit 
exemplu de implicare a omului de 
știință în problemele cele mai strin
gente ale producției și, totodată, un 
înalt îndemn pentru zecile de mii de 
femei ce lucrează în cercetare spre 
o permanentă pregătire și o necon
tenită angajare în înfăptuirea obiec
tivelor acestui cincinal al dezvoltării 
intensive, al calității și eficienței.

în agricultură, în cultura mare, 
în livezi și vii, în grădinile de legu
me, ca și în zootehnie lucrează un 
număr mare de femei. Iată de ce, 
adresîndu-se tuturor lucrătorilor o- 
goarelor, la recenta plenară lărgită a 
Consiliului Național al Agriculturii, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se a- 
dresa, deopotrivă, și femeilor. Rea
mintind îndatorirea pe care locuitorii 
satelor o au pentru buna gospodări
re a pămîntului, această mare.avu
ție națională, secretarul general al 
partidului are in vedere priceperea 
tuturor gospodarilor de la 6ate, in
clusiv a femeilor, de a face ca fie
care palmă de pămînt să rodească 
și mai bogat. Obținerea unor recolte 
cît mai mari solicită hărnicia tuturor 
membrilor cooperatori, a tuturor ce
lor ce muncesc pămîntul, iar femei
le au făcut — nu o dată — dovada 
acestei hărnicii. însușindu-și știința 
agriculturii intensive ele vor spori 
randamentul muncii lor, ca și al o- 
goarelor. De asemenea, femeile sînt 
chemate să se îngrijească de spo
rirea numărului de animale atit în 
fermele de stat și cooperatiste, cit și 
în gospodăriile proprii, contribuind 
astfel la întărirea programelor de 
autoconducere și autoaprovizionare, 
la predarea către fondul centralizat 
al statului a cantităților de produse 
agroalimentare planificate. Sarcini 
deosebite revin femeilor în îndepli

nirea programelor aprobate de ple
nară. îndeosebi a acelora care prin 
specificul lor impun o mai mare par
ticipare a femeilor la realizarea o- 
biectivelor stabilite în domeniile se
riciculturii, creșterii iepurilor de 
casă și altele.

înconjurate astăzi, ca întotdeauna, 
cu dragoste și respect de întregul po
por. . femeile din patria noastră, fie 
că lucrează ca muncitoare, tehnicie
ne sau inginere, fie că lucrează in 
învățămînt, cultură și artă, în do
meniul ocrotirii sănătății, al circula
ției mărfurilor sau în cel al servi
ciilor publice, trăiesc satisfacția de
plină a recunoașterii contribuției lor 
la dezvoltarea generală a societății, 
ele înțelegînd aceasta ca fiind o înaltă 
datorie de a acționa, cu si mai mare 
energie și devotament, pentru reali
zarea unei calități noi a muncii si 
vieții întregului popor.

In această zi, poporul nostru oma
giază în mod deosebit femeia-mamă, 
aceea care dă ființă din ființa ei 
copiilor — bucuria familiei, viitorul 
tării. Nu există poezie sau cîntec în
deajuns de frumoase pentru a da 
expresie dragostei nemărginite cu 
care mama își crește copiii, indru- 
mîndu-le primii pași si învătîndu-i 
primele cuvinte. Societatea noastră 
ocrotește femeia-mamă, ca perma
nent izvor al tinereții si vigorii na
țiunii, ca educator de nădejde al ti
nerei generații. în spiritul dragostei 
fată de pămîntul străbun, față de 
partid și față de conducătorul 
6ău încercat și înțelept, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. Partidul și statul 
nostru acordă cea mai mare atentle 
sprijinirii mamelor cu mai multi co
pii. tuturor mamelor, rolului lor în 
înfăptuirea politicii demografice, 
creșterii natalității — condiție 
esențială a continuității poporu
lui nostru. Din inițiativa secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, partidul nostru a 
adoptat recent noi măsuri legislative 
privind creșterea alocației și indem
nizației pentru copii, a ajutoarelor ce 
se acordă mamelor cu mai multi 
copii. Mamele și copiii tării, benefi
ciari ai acestor importante condiții 
materiale ce le sînt create, își expri
mă, și in această zi, recunoștința vie 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit al partidului 
și statului, față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru dragostea cu ade
vărat părintească ce o poartă tinerei 

generații, pentru răspunderea patrio
tică fată de viitorul națiunii.

Ziua de 8 Martie este consacrată 
pretutindeni unor ample acțiuni ale 
femeilor pentru drepturi si libertăți 
democratice, pentru pace. Anul 1986
— Anul Internațional al Păcii — con
stituie și pentru femeile României 
socialiste un prilej de reafirmare și 
mai puternică a dorinței lor de a trăi 
în liniște, de a-și crește și pregăti 
copiii într-un climat pașnic, și nu 
pentru a-i vedea plecind pe calea
— adesea fără întoarcere — a războa
ielor. Ele dau o înaltă apreciere și 
sprijină din adîncul ființei lor po
litica externă a României socialiste 
care prin glasul cel mai autorizat — 
cel al președintelui Nicolae Ceaușescu
— se bucură astăzi de aprobare și 
profundă considerație in ■ întreaga 
lume. Pentru milioanele de femei din 
tara noastră constituie un motiv de 
aleasă mîndrie și deosebită satisfac
ție nenumăratele initiative de pace 
ale țării noastre, apelurile la înțele
gere și colaborare între state, la re
zolvarea conflictelor pe cale politică, 
prin tratative, la dezarmare șl înce
tarea cursei înarmărilor — îndeosebi 
nucleare. în spiritul politicii de pace 
promovate de România, de președin
tele tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
femeile din țara noastră își exprimă 
solidaritatea lor militantă cu femei
le din întreaga lume in lupta lor 
activă pentru pace, dezarmare, înțe
legere și colaborare internațională.

Folosirea marilor cuceriri ale ști
inței contemporane în scopuri paș
nice. pentru eradicarea foametei si 
sărăciei de care suferă milioane de 
copii din diferite părți ale globului 
sînt scopurile nobile cărora își în
chină întreaga activitate Comitetul 
National Român „Oamenii de Știin
ță și Pacea", în fruntea căruia se 
află tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. Personalita
tea sa proeminentă, renumele de care 
se bucură pe toate meridianele con
feră prestigiu și eficiență acțiunilor 
întreprinse de acest cunoscut for ști
ințific.

O elocventă mărturie a dorinței de 
pace și Colaborare a României socia
liste sînt și relațiile pe care Consi
liul Național al Femeilor le între
ține si le dezvoltă cu organizații și 
mișcări ale femeilor din întreaga 
lume.

Cu gindul la pace, la copil, la vii
torul lor atit de strălucit prefigurat 
in hotăririle Congresului al XIII-lea 
al partidului, femeile din tara noas
tră dau glas angajamehtului lor 
ferm, hotăririi neclintite de a urma 
fără șovăire partidul, pe secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a nu-si precu
peți puterea de muncă și priceperea 
pentru înfăptuirea exemplară a lu
minosului Program al partidului, a 
operei istorice de edificare a socia
lismului și comunismului în Româ
nia.

România. Ele sînt ferm hotărîte să 
facă totul pentru traducerea exem
plară în viață a măsurilor și pro
gramelor existente în domeniul apli
cării și perfecționării mecanismului 
economico-financiar, dezvoltării in
tensive și ridicării calității întregii 
activități, sporirii productivității 
muncii, reducerii consumurilor ma
teriale și de energie, realizării exem
plare a sarcinilor de export, obiec
tive ce presupun un efort susținut, 
ordine și disciplină, gospodărirea ju
dicioasă a materiilor prime și ma
terialelor, recuperarea și valorifica
rea superioară a resurselor refolosi- 
bile, promovarea, în întreaga acti
vitate, a unui înalt spirit revoluțio
nar, așa cum ne-o cere, cu atîta stă
ruință, secretarul general al partidu
lui nostru.

Știința, a cărei contribuție la pro
gresul economic și social se mani
festă in cel mai înalt grad în actuala 
etapă, constituie un domeniu de 
afirmare a zeci și zeci de mii de fe
mei care își desfășoară activitatea in 
laboratoarele de cercetare. Perseve
rența, îmbinată cu o temeinică pre
gătire profesională și cu pasiunea 
pentru cercetare reprezintă premise
le elaborării a numeroase tehnologii 
moderne, a unor soluții ingenioase, 
care vin în sprijinul producției, spo- 
rindu-i calitatea și eficiența, elimi- 
nind importurile costisitoare prin 
promovarea largă a gîndirii originale.
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*entru contribuția lor la înfăptuirea politicii partidului, 

la edificarea socialistă a României
r

Una din realizările fundamentale ale orînduirii noastre socialiste 
este asigurarea deplinei egalități în drepturi pentru toți cetățenii 
patriei și, în acest cadru, asigurarea deplinei egalități în drepturi 
a femeii, creșterea rolului și poziției femeilor în întreaga viață 
economică și socială a țării, promovarea și afirmarea lor în toate 
sectoarele de activitate. Faptele, realitățile demonstrează că femeile 
reprezintă astăzi o remarcabilă forță dinamică a societății socialiste 
românești.

NICOLAE CEAUȘESCU

Toata dragostea 
dintr-un an

8 MARTIE • primăvara, fie și 
presupusă, ne invrednicește cu 
un reper calendaristic peste care 
nu se poate sări ușor. Un Everest 
floral, greu de escaladat, ne 
așteaptă la incheierea primei 
săptămini a Mărțișorului și, care 
bărbat, consolidat in pozițiile unei 
armonii vrednice, nu trece prin 
frisonul unei regii in care se vede, 
prima oară, singur ? Cadoul pentru 
soție, mamă, fiică, trebuie să-l a- 
legi după mintea proprie, ceea ce 
incomodează decizii pină mai ieri 
simple. O armată de grădinari a 
pregătit în toate serele lumii flo
rile in care noi convertim bună
voința sfielnică și zimbetul. Buche
tele transportă către sufletele îm
bujorate ale sărbătoritelor simbo
luri diverse, într-o acoladă care cu
prinde prețuirea, prietenia și dia- 
gosteo. Este 8 Martie, ziua jumă
tății feminine a lumii și ziua fru
museții ei integrale. Mai mult, 
frumusețea femeii se cuvine eva
luată multiplu și prețuită sărbăto
rește, in sensul de-a o vedea nu 
numai în culoarea ochilor și nete
zimea obrazului, ci și în generosul 
travaliu uman care o face, în tot 
și toate, părtașă la efort, coautoa
re a unei epopei.

Cinstim, la 8 Martie, nu numai 
jumătate din populația României 
(ba chiar un pic peste), ci și dis
pariția ireversibilă a unei prejude
căți. Aici se cuvin nuanțate niște 
lucruri. Rolul social și chiar mo
ral subaltern al femeii se cimen
tase in veocuri incit nu părea să-l 
dizloce vreodată ceva. Supremația 
masculină nu abdica decît in fața 
leagănului unde, vrînd-nevrind, băr
boiul nu-și pdtea aroga un merit 
exclusiv. Intr-o vreme nu tocmai 
îndepărtată, înjosirea femeii, atin
sese limite greu de imaginat, iar 
mănușa nedantelată a sclaviei 
fizice și sufletești părea croită 
dintr-un material etern.

Cum a fost revoluționată apoi 
prejudecata neputinței feminine, a 
așa-zisei incapacități de adaptare 
la secol ? Să ne gindim numai 'ce 
meserii practică gingașele noastre 
tovarășe de drum în acest sfîrșit 
de mileniu doi. Ele sint cercetători,

învățătoare, electromecanici, medici, 
buldozeriste, cosmonauți, țesătoare, 
șoferițe, pilot de supersonic, perso
nalități științifice de talie mondială, 
sportive de performanță (citeva re
corduri absolute revin, în lume, fe
meilor), electroniste, exploratori po
lari, educatoare, sudorițe, ofițeri, 
zidari, bobinatoare, mame.

Meseria de mamă și calificarea 
de mamă rămînînd cea mai impor
tantă. Apoi ele pot fi directoare, 
ministru, primar, inginer-șef, co
mandant de navă, dispecer națio
nal energetic, pot conduce un in
stitut de cercetări sau o fabrică, 
o comună sau un șantier și une
ori o fac cu mai dreaptă aple
care asupra nuanțelor decît bărba
ții. Dar și aici, funcția supremă a 
femeii este aceea de mamă. Cea 
mai importantă și cea mai nobi
lă. Directoarea absolută a crește
rii și educării copiilor noștri, co
pii care, fără minuțioasa trudă mo
delatoare a mamei, ajung mai greu 
oameni, adică piese finite fără cu
sur, șlefuite bine pe dinlăuntru, 
unde stau mintea, caracterul, ovîn- 
tul, dragostea, balanța nevăzută a 
prieteniei, dreptății și adevărului.

Primăvara, încă în cămașa de 
împrumut a zăpezii, moștenire scro
bită de la anotimpul care sucom
bă cu fiecare ghiocel răsărit, ne 
dă semnal de seve jucăușe prin- 
tr-o sărbătoare de amploare cos
mică aș zice, fiindcă iată, coali
zează stele, natură, suflet. Bulu
ciți la tarabele cu flori, bărbații vor 
parcă să adune într-un gest toa
tă dragostea dintr-un an. Și dra
gostea aceasta, tandră sau-aspră, 
reținută sau năvalnică, se cuvine 
împărtășită celor ce sint mai mult 
de junîătate din sufletul acestei țări, 
îngădui-ne-vom, deci, la rîndu-ne, 
de pe colțul acestei pagini, în- 
muind pana în călimara unei iu
biri nesecate, să te adresăm urările 
cuvenite, sărutîndu-le respectuos 
dreapta, mina muncitoare, mîna 
grăitoare, mîna mîngîietoare de 
peste leagănul pruncilor cînd a- 
ceștia tresar in somn sau zîmbesc 
sub razele binevoitoare ale visu
lui neștiut.

Lucian AVRAMESCU

Desen de Victoria ARGINT

Participante active 
la conducerea societății

Ultimele două decenii au însemnat in via
ta femeilor din tara noastră perioada unei 
afirmări plena/e — pe plan profesional, pe 
plan social, pe cel al vieții politice. tfrcind 
treaptă cu treaptă in ierarhia socială, ele au 
demonstrat calități de buni conducători, do- 
vedindu-se capabile să îndeplinească func
ții . de răspundere dintre cele mai înalte.

Edificator este faptul câ peste un 
milion de femei — de trei ori mai mul
te ca acum două decenii - sint mem
bre ale Partidului Comunist Român, 
forța conducătoare a societății noas
tre. Corespunzător acestei creșteri 
este și numărul femeilor alese in func
ții de conducere : k
• 126 de femei sint membre ale 

Comitetului Central al partidului
• In birourile comitetelor județene 

de partid își desfășoară activitatea

peste 400 de femei, ceea ce reprezintă 
40 la sută din total
• In Marea Adunare Națională, 

femeile reprezintă o treime din de- 
putați
• Circa 39 la sută din deputății 

consiliilor populare sint femei
• Peste 16 000 de femei fac parte 

din consiliile oamenilor muncii - or
ganismele colective de conducere din 
întreprinderi și instituții
• 22 000 de femei au fost alese ca 

membre în consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole de producție.
• 2 300 de femei sint directori sau 

dețin alte funcții de conducere in 
unități economico-sociale

Cu hărnicia miinilor, 
cu agerimea minții

Munca este tărîmul cel mai fertil al 
afirmării femeilor, ca membri ai societă
ții cu drepturi egale. Accesul neîngrădit 
la toate formele de învățămint a deschis 
femeilor noi orizonturi profesionale, a 
creat noi posibilități de a-și valorifica ap
titudinile și priceperea, puterea de muncă 
și de creație. Competența profesională, re
zultatele concrete ale muncii fiind singu
rele criterii obiective de apreciere, se rea
lizează astfel o reală,' autentică egalitate 
intre bărbați și femei.

Există fapte și realități ce atestă cu pu
tere condiția nouă a femeii in România, 
gradul înalt de implicare in tot ce se ho
tărăște și se înfăptuiește în toate domenii
le de activitate. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la Conferința 
Națională a Femeilor din martie anul tre
cut, femeile sint o remarcabilă forță di
namică a societății, a căror pondere în 
creația materială și spirituală a țării este 
in plină creștere.

Iată citeva cifre Și procente care vor
besc de la sine despre rolul femeilor in 
viața economico-socială.

\
• 40 la sută din totalul personalu

lui muncitor sint femei, peste 3 mi
lioane, față de numai 1 milion cu 20 
de ani în urmă

• In industrie, ponderea lor a cres
cut de la 26,5 la sută, in 1965, la 41,5 
la sută în prezent. Sint ramuri in care 
femeile sint preponderente : 80 la 
sută in industria textilă și în cea de 
confecții. Remarcabilă este creșterea 
numărului femeilor ce au pătruns în 
ramurile de vîrf, purtătoare ale pro
gresului tehnic : peste 50 la sută in 
electronică și automatizare, aproape 
40 la sută în chimie, 30 la sută în 
construcțiile de mașini
• Un salt spectaculos a înregistrat 

prezența femeilor în domeniul științei: 
de la 32 la sută in 1965, la 43 la sută 
în prezent
• In agricultură - ramură de bază 

a economiei naționale, femeile repre
zintă circa 60 la sută din forța de 
muncă

• In învățămint, cultură și artă pon
derea femeilor trece de 65 la sută

• Din 4 cadre medicale 3 sînt femei, 
adică circa 75 la sută din total

Expresii concrete ale grijii 
părintești a partidului și statului 

pentru mamă și copil
Sint revelatoare cifrele ce atestă, la ni

vel național, grija cu care in țara noastră 
este înconjurată femeia-mamă, efortul 
material considerabil ce se face pentru a-i 
oferi condiții cit mai bune pentru a-și 
crește și educa copiii, spre a. face din ei 
cetățeni de nădejde, constructori destoinici 
ai noii orinduiri. lată citeva dintre aceste 
cifre :

• Cele peste 27 000 de locuri în 
maternități și secții de obstetrică-gi- 
necologie asigură îngrijirea sănătății 
femeii-mame; 99 la sută din copii se 
nasc sub supraveghere medicală ; re
țeaua medicală pentru copii are o ca
pacitate de peste 37 000 de locuri
• Familiile în care ambii părinți 

muncesc ou la dispoziție 884 de creșe 
cu 83 600 de locuri
• 29 338 de unități de învățămint 

cuprind 5 588 000 preșcolari, elevi și 
studenți, reprezentind 25 la sută din 
populația țării.
• în conformitate cu noile măsuri 

de stimulare a familiilor cu copii, 
4,9 milioane de copii, adică aproape

80 la sută din copiii țării, in vîrstă de 
pină la 16 ani, beneficiază de aloca
ție de stat, cuantumul acesteia fiind 
sporit, în medie, cu peste 26 la sută; 
s-a majorat cu 165 la sută indemni
zația pentru copii acordată familiilor 
de țărani cooperatori.
• Fondurile alocate de stat desti

nate ajutorului mamelor cu mai mulți 
copii sînt, în acest an, de 5,9 ori mai 
mari față de anul precedent ; circa 
500 000 de mame, în plus față de 
1985, se vor bucura de acest ajutor. 
Au sporit cu 15 la sută și ajutoarele 
primite lunar de soțiile de militari în 
termen. A crescut cu 50 la sută in
demnizația de naștere.
• Datorită recentelor măsuri de 

sporire a stimulentelor materiale pen
tru familiile cu copii, cheltuielile so- 
cial-culturale, finanțate de la buget, 
care în 1985 s-au cifrat la 107,6 mi
liarde lei, revenind 4 736 lei pe un 
locuitor, vor cunoaște o creștere 
simțitoare.

*OMAGIU
Pe culme stau stejari lîngă stejari, 
în lupta vieții sînt alături frați : 
La bine și la greu, prin vremuri 
Femeile române-s alături de bărbați.

*

*

*

*

*

*

*

*
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Să fie bine-n țară, să fie pace, 
Cum noi, românii, pacea o iubim 
Mări de grîu să fie, recolte-mbelșugate 
Copiii să ne crească așa cum îi dorim.

Primei femei a țării, Omagiul țării-ntregi I 
Stă steaua lîngă stea, pe bolta veșniciei ; 
Alături Marelui Bărbat, vegheze 
Drumul de glorie al României.

Mara NICOARA

LUMINA
Lumină — viață, lumină — istorie
Mamele noastre ne nasc întru glorie,
Mamele noastre, femeile,
Care ne dau țărînii și cerului cheile,
Mamele noastre, soțiile noastre, surorile, 
Cele care ne țin umărul drept 
Cu umărul lor demn și înțelept 
Ele care țes inima straiului
Ele care gșază cumpănă graiului
Ele, frumoasele, luminatele, femeile
Cele care țin vieții cheile
Mamele noastre acoperite de glorie
Reunite într-un chip, co într-o esențială memorie 
Lumină,— viață, lumină — istorie.

Horia BĂDESCU

Misiunea cea mai nobilă
.,Vâ scriu eu, de 8 Mar

tie. un bărbat. Sint țăran 
cooperator din comuna 
Săbăoani si sint bunic, 
am 12 nepoți. Din cei a- 
■proximativ 13 000 de lo
cuitori ai comunei, in jur 
de 6 000 sint copii, tinere 
vlăstare pină la 17 ani. 
La noi. a avea urmași 
mulți este socotită cea 
mai mare cinste, cea mai 
nobilă misiune a femeii. 
Iar, pentru aceasta, fe
meia-mamă se bucură de 
sprijin plin de omenie, de 
multă grijă si atenție. 
Așa incit familiile cu 7—8 
sau chiar mai mult de '10 
copii sînt foarte nu
meroase. Numai în anul 
trecut, la maternitatea 
din comună, au văzut lu
mina zilei 236 de copii 
sub supravegherea docto
riței. Maria Cușmaru și a

moașei Tereza Lucaci. 
Pentru că. trebuie să vă 
spun, avem in comună un 
dispensar și o casă de 
nașteri, dotate cu. apara
tura necesară, in care lu
crează 17 cadre medicale. 
După cum vedeți, are 
cine să se îngrijească de 
sănătatea mamelor și co
piilor. In 1985, in comuna 
noastră nu a murit nici 
un copil.

Pentru instruirea celor 
3 700 de școlari si preșco
lari. avem grădinile, 6 
scoli generale si un liceu 
cu profil agroindustrial, o 
casă a pionierilor și 
șoimilor patriei. Si toate 
acestea pentru copiii din 
comuna noastră. De cu- 
rind. in urma noilor regle
mentări. a sporit simțitor 
si sprijinul acordat femei-

lor-mame, in număr mare 
la noi. după cum am mâi 
spus. Pină la 31 decem
brie. 560 de femei au be
neficiat de ajutor din 
partea statului, acestota 
idăugindu.-li-se încă 380 
de mame, astfel incit 
suma încasată lunar, nu
mai sub formă de. ajutoa
re. de mamele cu multi 
copii, din Săbăoani, trece 
de o jumătate de milion 
de lei. Ca tată, ca bunic, 
ca cetățean al comunei 
pot să spun că nicicind 
femeile nu au avut mai 
multe motive să se bucu
re de copii, dorindu-și cit 
mai multi în jurul lor".
Petre PADURARU 
cooperoto r,
comuna Săbăoani, 
județul Neamț
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OPERATIV, DIRECT $1 EFICIENT
- asa trebuie aplicate mie soluții tehnologice

După cum a reieșit din articolul publicat anterior (veri „Scînteia" nr. 
13 541), multe din greutățile întîmpinate pe șantiere se datorează ac
tivității nesatisfăcătoare a unor beneficiari de investiții și furnizori de 
utilaje tehnologice. Semnale primite și la ora actuală de pe numeroase 
șantiere de investiții vin să întărească această concluzie. Iată de ce am 
considerat oportun să insistăm in articolul de față asupra neajunsurilor 
din activitatea celor doi factori aduși în discuție, dar mai ales asupra 
măsurilor ce trebuie întreprinse, contribuției lor la scurtarea duratelor de 
execuție.

Beneficiarul — nu „mar
tor", ci participant activ la 
realizarea lucrârilor. Aceasta 
este una din concluziile esențiale 
ale anchetei noastre. Specialiștii 
abordați au apreciat că un benefi
ciar activ și competent asigură pre
misele succesului, are un rol esențial 
în reușita eforturilor depuse pentru 
scurtarea termenelor de punere în 
funcțiune.

Dar ce înseamnă un beneficiar 
activ și competent 7 In cursul discu
țiilor s-au dat numeroase exemple 
în acest sens și, dintre ele, reținem 
pe cel al Combinatului de utilaj greu 
din Cluj-Napoca, beneficiar care 
pune efectiv „umărul1*,  alături de 
constructori și montori, la asigurarea 
condițiilor de lucru, producerea 
unor utilaje prin autodotare, execu
tarea unor lucrări cu forțe proprii 
sau la depășirea greutăților care apar 
într-un moment sau altul. Nu în- 
timplător, o bună parte din capaci
tățile de pe această platformă de 
investiții au fost puse in funcțiune 
în avans. Iar ciștiguri de timp sînt 
preconizate și in continuare la alte 
obiective aflate în construcție.

Există .însă și beneficiari situați, 
prin aportul lor scăzut, la polul 
opus. Puțin preocupați de deschide
rea finanțării lucrărilor, de elibera
rea amplasamentelor, de asigurarea 
documentațiilor, dar mai ales de 
livrarea la timp a utilajelor tehno
logice. Beneficiari care.'își limitează 
atribuțiile la participare cvasipasivă 
la ședințele de analiză, la înregis
trarea meticuloasă a realizărilor și 
restanțelor și la raportarea acestor 
rezultate organelor ierarhic superi
oare pe un ton neutru. Cum se poate 
justifica altfel faptul că, în calita
tea sa de beneficiar. Combinatul de 
fibre, celuloză și hîrtie din Dej n-a 
asigurat, în momentul de față, 
proiecte și detalii de execuție ce 
condiționează evoluția lucrărilor Ia 
instalația destinată producerii sulfu- 
rii de carbon, deși este direct inte
resat ca această instalație să intra 
cît mai rapid în producție 7 într-o 
postulă asemănătoare se află și în
treprinderea „Independența**  din Si
biu, care — datorită lipsei de pregă
tire — a hotărît să sisteze și apoi să 
fie reluate cu întîrziere lucrările la 
instalația pentru lanțuri cu role, 
prelungind bineînțeles durata de rea
lizare a acestei lucrări.

— în destule situații, beneficiarii 
gînt depășiți de sarcinile ce le revin, 
ne-a spus maistrul Dumitru Otobîcu, 
șef de brigadă complexă. Iar aceas
ta pentru că nu reușesc să acopere 
nici sub aspect numeric și nici sub 
cel al pregătirii profesionale proble
mele clin sfera lor de competență. 
Nu în puține cazuri, compartimen
tele de investiții sînt încadrate cu 
personal care a avut tangență re
dusă cu acest domeniu de activitate.

Realitate care pune cu maximă 
acuitate chestiunea încadrării cores
punzătoare și organizării judicioase 
a activității compartimentelor de 
specialitate din unitățile beneficiare. 
Iar răspunderea pentru soluționa
rea acestei complexe probleme re
vine titularilor de investiții, datori 
să acorde, în orice împrejurare, be
neficiarilor întregul lor sprijin. Nu 
este vorba, de altfel, de cerințe noi, 
suplimentare ridicate în fața titula
rilor de investiții, ci de prevederi 
clare, dar uneori ignorate ale regle

mentărilor în vigoare. Că, amînată, 
de la o zi la alta, o asemenea pro
blemă poate deveni o potențială sur
să de serioase neajunsuri o ilustrea
ză Cazul Centralei electrice de ter- 
moficare Brașov. Abia după mai 
bine de un an de la începerea lu
crărilor a fost constituită, în adevă
ratul sens al cuvîntului, și unitatea 
beneficiară. între timp însă s-au 
acumulat numeroase neajunsuri — 
de la amplasamente neeliberate la 
utilaje necontractate sau restante în 
livrări — ceea ce a dus la însemnate

Azi, despre 
conlucrarea 

dintre 
beneficiar 
și furnizor

pierderi de timp și la creșterea 
nedorită a răminerilor în urmă.

Orientarea spre dezvoltarea preg
nant calitativă și intensivă a econo
miei naționale in acest an și cinci
nal se regăsește cu fidelitate și in 
prevederile planului de investiții. O 
mare parte din fondurile financiare 
și materiale sînt, după cum se știe, 
alocate modernizării și reutilării ca
pacităților existente. Rolul benefi
ciarilor de investiții sporește, în 
aceste condiții, în mod considerabil. 
Cine ar putea cunoaște mai bine 
decît aceștia, din experiența acumu
lată pînă acum, de ce au nevoie cu 
acuitate 7 Deci, beneficiarii pot și 
au datoria să participe nemijlocit la 
stabilirea tehnologiilor de producție, 
acționînd cu exigență pentru folo
sirea cit mai rațională a spațiilor 
deja construite și reducerea la ma
ximum a unor noi lucrări de con- 
strucții-montaj. Fapt ce se va re
flecta pozitiv asupra diminuării cos
turilor și duratelor de execuție.

Dar aportul beneficiarilor poate 
fi și mai consistent. Nu numai prin 
prelnarea executării cu forțe proprii 
a unor lucrări pe șantiere, dar și 
prin producerea, prin autodotare, a 
unor importante cantități de mașini 
și utilaje tehnologice, așa cum se și 
întimplă de altfel în destule situații.

Răspunderea „diluată” 
a furnizorului general. Există 
vreo legătură între livrarea utilaje
lor tehnologice la termenele con
tractuale și răspunderea, în general 
neglijată, a furnizorului general 7 
Există, și încă una importantă ! Să 
medităm la un singur aspect : pen

tru noile fabrici de zahăr cu o ca
pacitate de 1 000 tone pe zi, utila
jele sînt produse, potrivit informa
țiilor oferite de Banca de investiții 
pentru agricultură și industria ali
mentară, de citeva zeci de furnizori. 
Cine și în ce mod să țină o legătu
ră strînsă și eficientă cu fiecare din
tre ei 7 Și pentru obiectivele ener
getice numărul furnizorilor este ri
dicat, iar problemele de corelare a 
livrărilor au aceeași complexitate 
și anvergură. în plus, pentru unele 
obiective de investiții din industria 
chimică și metalurgică, destule uti
laje constituie prototipuri, trebuie 
mai întîi asimilate și omologate ; 
pentru alte capacități, producerea 
utilajelor presupune cooperarea în
tre doi sau mai mulți furnizori, pro
curarea unor materiale speciale.

Așadar, în multe cazuri, realizarea 
unor utilaje și instalații tehnologice 
reprezintă o activitate complexă. Nu 
trebuie aduse și alte argumente pen
tru a sugera faptul că eforturile sub
ordonate producerii la timp și li
vrării utilajelor in condiții de cali
tate se cer coordonte îndeaproape. 
Cine poate face mai bine acest lu
cru decit o unitate producătoare, 
eventual centrala de profil, desem
nată drept furnizor general 7

Cerința, stipulată expres în Legea 
investițiilor, nu este respectată pre
tutindeni și, de aceea, unul din su
biectele de interminabile discuții pe 
șantiere îl constituie listele lungi de 
utilaje restante, necontractate sau 
contractate, dar cu termene de li
vrare necorelate cu cele de punere 
în funcțiune. De altfel, punctele de 
vedere exprimate de specialiști in 
cursul investigațiilor noastre con
verg spre una și aceeași concluzie : 
pe primul loc, în rindul cauzelor 
care determină prelungirea durate
lor de execuție, se situează lipsa de 
utilaje tehnologice. Deci, nu o acti
vitate sau un proces de muncă, ci 
un neajuns legat de asigurarea con
dițiilor de lucru pe șanticffe.

Asumarea de facto a răspunderii 
de furnizor general ar fi o măsură 
evident capabilă să confere mai mul
tă disciplină și un plus de conduce
re in activitatea intreprinderilor 
producătoare de utilaje tehnologice.

— Ar fi însă greșit să se înțeleagă 
că, acționînd numai în acest mod, 
s-ar rezolva automat problema li
vrărilor la termen și în condiții de 
calitate a mașinilor și echipamente
lor tehnologice, ne-a spus Panait 
lonescu, director tehnic al Trustului 
antrepriză generală pentru montaj 
de utilaje chimice din București. 
Mari sau mici, furnizorii propriu- 
ziși nu pot fi exonerați de răspun
derea directă ce le revine.

Iar faptul că perioade îndelunga
te de timp întreprinderile de utilaj 
tehnologic din Buzău și Bistrița-Nă- 
săud, ,.Unio“-Satu Mare, întreprin
derea constructoare de mașini din 
Reșița, Combinatul de utilaj greu 
din Iași și altele figurează în mod 
constant pe lista restanțierilor pune 
în discuție modul de organizare a 
producției de utilaje tehnologice în 
aceste unități. Cauzele ce-i împie
dica pe unii furnizori să-și onoreze 
la timp obligațiile asumate sînt cu
noscute : programare defectuoasă a 
producției, stabilirea incorectă a 
priorităților, asigurarea cu întîrziere 
a capacităților de producție și folo
sirea lor ineficientă, slăbiciuni in 
exercitarea controlului de calitate. 
Bine cunoscute, de altfel, aceste nea
junsuri pun in discuție, prin persis
tența lor, optica deformată a unor 
conduceri de unități furnizoare, care 
fac distincție între sarcinile propriu- 
zise de plan și cele din prevederile 
planurilor de investiții. Subiect asu
pra căruia vom mai reveni.

Cristian ANTONESCU

Pentru stabilirea și aplicarea operativă a celor mai eficiente soluții 
tehnice și tehnologice — așa cum se preconizează astăzi în toate unitățile 
prin programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor 
de producție — un rol esențial revine colaborării strînse, fruc
tuoase intre specialiștii din întreprinderi și cei din unitățile de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică, în toate etapele și fazele de imple
mentare a noului, pînă la obținerea rezultatelor scontate.

De mai mulți ani la întreprinderea 
„Metalotehnica" din Tirgu Mureș 
mecanismul cercetare-proiectare-pro- 
ducție a fost bine pus la punct. Ast
fel, pe lingă întreprindere funcțio
nează o filială a Centrului de cer
cetări științifice și inginerie tehnolo
gică, rhașini pentru industria ușoară, 
Care cuprinde peste 130 de cercetă
tori și proiectanți. De asemenea, 
trecerea rapidă de la faza de cer
cetare la cea de producție a fost po
sibilă aici și datorită accentului pus 
pe realizarea cu forțe proprii a unor 
mașini de înalț randament. Așa de 
exemplu, în 1985, în întreprindere 
s-au construit, pe bază de proiecte 
proprii, 42 utilaje de bază în va
loare de peste 7 milioane lei, din 
care 11 mașini speciale.

Am considerat necesare aceste 
precizări intrucit, trebuie să se re
țină soluțiile tehnice pe care le su
punem atenției unităților interesate 
pot fi aplicate eficient numai in con
dițiile unei colaborări susținute cu 
specialiștii din cercetare pentru re
zolvarea unor probleme specifice și 
dacă se depune un efort susținut 
pentru realizarea prin autoutilare a 
unor mașini sau instalații pe care le 
presupun noile tehnologii.

Prima tehnologie este cea de for
mare rapidă a crustelor ceramice 
pentru turnare cu modele ușor fuzi- 
bile, despre care dr. ing. Kolozsvari 
Zoltan, șeful filialei „Metalotehnica" 
a Centrului de cercetări științifice 
și inginerie tehnologică mașini pen
tru industria ușoară, ne-a relatat : 
„Tehnologia a fost verificată inte
gral la stația pilot a centrului nostru, 
însă o componentă importantă a sa 
și anume „tehnologia de turnare cu 
modele ușor fuzibile cu miezuri ce
ramice preformate**  se aplică parțial 
în turnătoria întreprinderii. Fără a 
intra în detalii tehnice, asupra că-

întreprinderea de moșini- 
unelte din Bacău. Aspect din 
secția montaj general ma- 
șini-unelte de alezat și frezat

Foto : S. Cristian 

rora unitățile interesate se pot edi
fica la fața locului, se cuvine subli
niat că această tehnologie permite 
obținerea unor piese turnate, cu go
luri interioare, de o foarte mare 
complexitate, cu asimetrie de secțiu
ne pe lungime mare, cu precizie di
mensională ridicată și o calitate

Din experiența întreprinderii „Metalotehnica" 
din Tîrgu Mureș

foarte fină a fețelor interioare. Do
meniul de aplicabilitate este foarte 
larg : de la mecanica fină la indus
tria aeronautică. Mai mult decît atît, 
practica a demonstrat că unele piese 
nici nu pot fi realizate decit prin 
această tehnologie. Așa și numai așa 
am reușit, bunăoară, execuția tam
burului mașinii de bobinat automată 
pentru întreprinderea „Imatex" din 
Tîrgu Mureș și a supapelor de pom
pă pentru întreprinderea „23 August" 
din Capitală.

Cîteva avantaje ale noii tehno
logii :
• întrucît, față de tehnologia cla

sică, operația de formare a structu
rilor de crustă în cavitățile interioa
re este eliminată, timpul de uscare 
șe reduce, în medie, cu 50 la sută, 
deci : cîștig de productivitate.
• Piesele, de o complexitate deo

sebită, pot fi turnate direct la di
mensiunile finite, eliminîndu-se alte 
operații de prelucrare prin așchiere. 
manopera fiind diminuată de circa 
20 de ori.
• Sistemul de formare rapidă re

duce substanțial atît ciclul de usca
re, cît și cel de calcinare, consumu
rile energetice fiind diminuate cu 
cel puțin'40 la sută.

Instalație de înnobilare 
a lignitului

După cum se știe, lignitul cu 
conținut ridicat de steril nu exce
lează prin puterea calorică, acest 
inconvenient antrenînd reducerea 
puterii centralei termoenergetice, 
sporirea cantității de hidrocarburi 
pentru susținerea flăcării în cazane, 
uzura prematură a utilajelor și. nu 
în ultimul rînd, poluarea mediului 
Înconjurător. Și cum în unele zone 
singurul zăcămint de cărbune este 
cel de calitate inferioară, cercetăto
rii încearcă, prin diverse procedee 
■tehnologice. sări înnobileze, să-1 
facă util pentru procese industriale 
eficiente. De curind, un colectiv 
de specialiști de la ICEMENERG și 
de la Institutul de cercetări hidro
tehnice a realizat, la Rovinari, o 
instalație-pilot de „îmbogățire" a 
lignitului extras din bazinele car
bonifere ale Olteniei. Pe par
cursul probelor, funcționînd efectiv 
250 de ore, instalația a prelucrat 
15 050. tone de lignit. A fost doar 
un prim test care a demonstrat că 
nu peste mult timp, prin mici per
fecționări, vor putea fi atinși pa
rametrii proiectați, că instalația va 
putea îmbogăți 150 de tone lignit 
brut pe oră. îmbogățirea lignitului 
înseamnă creșterea puterii sale ca
lorice, dar și o semnificativă redu- 
care a conținutului de sulf și ce
nușă. implicațiile acestei cercetări 
fiind, așadar, nu numai de ordin 
economic, ci și ecologic. (Valeria 
Ichim).

Bisturiu ••• laser
îii domeniul construcției de lase

re, în tara noastră există o tradiție 
de mai bine de două decenii, adi
că. practic, de la realizarea în lume 
a primelor dispozitive de acest fel.

• Sînt necesare numai materiale 
de producție indigenă, eliminindu-se 
complet importurile.

Precizăm, de asemenea, că pentru 
aplicarea tehnologiei colectivul în
treprinderii a realizat în bună mă
sură prin autoutilare o serie de uti
laje de mare tehnicitate, intre care 
amintim : prese de injectat amestec 
fuzibil, uscător pentru forme cera
mice, autoclavă pentru decerare, pat 
de fluidizare pentru nisip, cuptor 
de calcinare pentru forme ceramice 
și o instalație de curățire pentru 
piese turnate. •

A doua tehnologie, de nitrurare în 
plasmă, permite obținerea unor su

prafețe rezistente la uzură, în con
dițiile înlocuirii oțelurilor înalt alia
te cu cele slab aliate. Principiul este 
îndeobște cunoscut : el constă, în 
principal, în îmbogățirea cu azot a 
suprafețelor din oțel a pieselor în
tr-o descărcare luminiscentă. Tehno
logia, care are un cimp larg de apli
cabilitate, se utilizează, cu precădere, 
la o serie de piese (cum sînt axele 
principale ale mașinilor de cusut in
dustrial supuse la o uzură și o tu
rație ridicată, tijele electromagneți- 
lor, melcii de extrudere, valvele 
pentru combinatele de îngrășăminte 
chimice, axele cotite, diferitele or
gane de mașini, scule, roți dințate 
ș.a.), care sînt supuse uzurii accen
tuate, in condiții de ungere dificile.

Cîteva avantaje tehnice și econo
mice : variațiile dimensionale ale 
pieselor tratate sînt de ordinul mi
cronilor, ele puțind fi montate fără 
o altă prelucrare. Totodată, față de 
tratamentul clasic (mărirea durității 
prin călire și cimentare), prin ni tru
carea în plasmă consumul de ener
gie este diminuat substanțial (în 
medie cu circa 60 la sută), el de- 
pinzînd de mărimea șarjei încărcate 
șj dimensiunea piesei. De asemenea, 
devine posibilă nitrurarea oțelurilor 

în toată această perioadă, în para
lel cu diversificarea gamei de dis
pozitive laser, s-a acționat susținut 
pentru aplicarea lor în practică, 
creîndu-se aparate și dispozitive cu 
laser pentru utilizări dintre cele 
mai diverse.

Un nou succes în acest domeniu 
al specialiștilor de la Institutul de 
fizică și tehnologia aparatelor cu 
radiații din cadrul Institutului cen
tral de fizică îl constituie realiza
rea unui bisturiu... laser destinat 
intervențiilor din neurochirurgie. 
Avantajele utilizării laserilor în in
tervenții chirurgicale de mare fi
nețe sînt; cunoscute. Radiația laser, 
concentrind o mare energie înt.r-un 
fascicul foarte îngust, poate realiza 
cu cea mai mare precizie nu numai 
incizarea țesuturilor, ci și vaporiza- 
rea leziunilor și cauterizarea vase
lor de singe, în condițiile afectării 
minime a țesutului învecinat.

Noul dispozitiv al cercetătorilor 
de la ICEFIZ, denumit BILAS 10, 
este realizat sub forma unui an
samblu unitar ce permite pozițio
narea în cîmpul operator a unui 
fascicul de lumină provenit de la 
un laser cu bioxid de carbon, exis- 
tind, totodată, posibilitatea contro
lului puterii emise de laser și de 
comandă a modului de funcționare 
—- în regim continuu sau în Im
pulsuri cu o durată predeterminată.

Cu acest modern instrument se 
asigură o metodă chirurgicală ce 
exclude contactul direct dintre in
strumentul operator și țesutul bio
logic, intervenția chirurgicală fiind 
rezultatul absorbției radiației in- 
fraroșii a fasciculului operator in 
structura țesutului. Bisturiul laser 
a fost realizat • în întregime cu 
componente produse în țară, carac
teristicile sale funcționale fiind în 
rîndul celor mai perfecționate in
strumente din lume. (Vlaicu Radu). 

Inoxidabile, care nu este realizabilă 
prin procedeele clasice și elimină 
rebuturile. Important este și faptul 
că, deși piesele sint executate din 
oțeluri slab aliate, după aplicarea 
acestei tehnologii, durata lor de 
funcționare sporește simțitor. Pen
tru punerea în valoare a acestei teh
nologii întreprinderea a realizat ea 
însăși instalația de nitrurare in plas
mă, utilaj de înaltă tehnicitate — 
căruia i s-a conferit medalia de aur 
la Tîrgul internațional de la Leipzig, 
întreprinderea „Metalotehnica**  a 
livrat și pînă acum și este în măsu
ră să livreze în continuare asemenea 
instalații atît în țară, cît și la ex
port.

A treia tehnologie, oxidarea ano- 
dică dură a aliajelor de aluminiu, a 
fost elaborată în scopul ridicării per
formanțelor mașinilor de cusut in
dustrial — produs de bază al între
prinderii — prin mărirea vitezei de 
lucru de la 5 000 Ia 7 000 turații pe 
minut. Problema tehnică ce trebuia 
soluționată : diminuarea substanțială 
a inerției unor organe de mașini. 
Ceea ce s-a realizat, în urma unor 
cercetări de zile și nopți, prin înlo
cuirea pieselor din oțel cu cele con
fecționate din aliaje din aluminiu, 
în acest scop a fost pusă la punct 
tehnologia de oxidare anodică dură 
a aliajelor de aluminiu cu conținut 
ridicat de elemente de aliere. Tot
odată, a fost concepută și construită 
o instalație adecvată care lucrează 
după tehnologia respectivă. Atît teh
nologia, cît și instalația au un larg 
cimp de aplicabilitate in toate do
meniile unde este necesar să se asi
gure o suprafață dură a pieselor 
confecționate din aluminiu înalt 
aliat (cu cupru, zinc, magneziu, 
crom). Practic, se asigură creșterea 
de 3—-4 ori a durității față de mate
rialul de bază.

Am dat aceste exemple, dar este 
locul să spunem că la „Metaloteh
nica" există o mare receptivitate la 
nou, cei interesați puțind afla aici 
și alte realizări tehnice deosebit de 
valoroase pe carerie pot prelua, cu 
adaptările necesare.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteiî”

românești 
Un aparat medical 

de mare utilitate
De curind. clihica de radiologie a 

Spitalului Fundfeni a fost dotată cu 
un aparat destinat fișării și redării 
automate a imaginilor radiologice. 
Realizat de un colectiv de specia
liști îndrumat de prof. dr. Cor- 
neliu Butnaru, șeful serviciului 
clinic-radiologie al Spitalului Fun- 
deni. in colaborare cu conf. ing. dr. 
Toma Răduleț de la catedra de op
tică cinematografică a I.A.T.C. 
„I.L. Caragiale", noul aparat, prin
tre puținele în Europa, are înma
gazinată pe role de film, o impre
sionantă cazuistică, o filmotecă 
bine sistematizată în cadrul acestei 
clinici. Medicii radiologi ai acestui 
spital au considerat că «bogata lor 
experiență trebuie pusă la înde- 
mîna tuturor cadrelor medicale din 
tară, pentru studiu. Ușor portabil, 
de mărimea unei valize, aparatul 
este dotat cu un proiector automa
tizat care selectează automat ima
ginile intrunind și calitățile unui 
proiector obișnuit (imagine cu ima
gine, in direcție antero și retro, cu 
durată variabilă) pentru săli de 
proiecție diferite, de la cele njici 
pînă la cele mari, tip amfitealuu 
sau săli cinematografice. Materia
lul selectat se află reprodus pe pole 
de film (peliculă produsă la „Azo- 
mures". redînd cu fidelitate si fi
nețe amănuntele) ce înmagazinea
ză 12 000 imagini : 10 000 din filmo
teca Spitalului Fundeni și 2 00R» din 
cazuistica Spitalului Coltea. lia se
lecționarea, ordonarea și fișarea 
materialului, activitate amplă, și-a 
adus contribuția și un coledtiv de 
medici de la Spitalul Colțea, con
dus de prof. dr. Ion Pană, seriile 
de medici secundari radiologi 
1982—1984. (Liliana Ivan).

s' I DE LA ORIZONTURILE VIEȚII. LA UNIVERSUL ARTEI CONTEMPORANE
A

Alături de diversificarea formu
lelor narative, interesul tot mai ac
centuat pentru actualitate se pro
filează ca un cîștig esențial al pro
zei din ultimii ani. Faptele nu sint 
lipsite de legătura, dimpotrivă, in
tre ele există o relație de cauzali
tate mai adincă. un efect cert fiind 
punerea sub semnul întrebării a 
ecranului protector, a „spațiului de 
neutralitate" la care recurgeau an
terior romancierii. Intr-adevăr, pu
țini prozatori încercau să vină pînă 
în proxima actualitate, să potri
vească adică ceasul ficțiunii cu ora 
exactă a realității. Chiar Marin 
Preda, s-a observat, nu trecea. în 
1980, dincolo de limita anului *70.  
Mulți autori se cantonau in „obse
dantul deceniu" cu o insistentă care 
â devenit in cele din urmă o rețetă 
facilă, o modă supusă, ca toate mo
dele, inevitabilei perimări. Resortul 
acestei discreditări progresive n-a 
fost altul decit neconformitatea cu 
adevărul vieții, al istoriei. în ulti
mă instanță ; un critic de autorita
tea lui Al. Piru avea, așadar, drep
tate cind punea astfel degetul pe 
rană : „De o bucată de vreme se 
practică proza (...). de născocire a 
cit mai multor excese din anii 
1950—1960, cu o curioasă stăruință 
asupra senzaționalului pur". Desi
gur, privind atent lucrurile, nu s-ar 
putea spune că in operele ei de virf 
această literatură dominată de 
„efectul de distanțare" nu tindea 
și spre zarea prezentului. Spiritul 
actualității se simte în atîtea ca
zuri prin viziunea antidogmatică, 
prin patosul dezvăluirii adevărului, 
prin abordarea mai decisă a unor 
medii explorate anterior doar sub 
zodia pitorescului sau. mai rău. a 
convenționalului. Suferința urma
șilor sau Fiul secetei, romane sem
nate de Ion Lăncrănjan (două 
exemple din multele posibile), re
iau astfel teme sanctificate prin uz 
și compromise prin abuz, re- 
dîndu-le durerosul ascuțiș inițial. 
O tentativă similară e de aflat în 
Pumnul și palma (de Dumitru Po
pescu), în Niște țărani (de Dinu 
Săraru) sau în Galeria cu viță 
sălbatică (de C. Țoiu). Reflexe ale 
actualității pot fi depistate în noul 
destin epic al unor personaje sau 

categorii ori chiar în apariția de 
protagoniști inediți. O schimbare 
de optică e vizibilă în privința in
telectualului. prezentat (vezi Clipa, 
de Dinu Săraru, Mierea de Eugen 
Uricaru) în ipostaze noi, imbinind 
luciditatea cu fapta efectivă. în 
asemenea situații, reflexivitatea nu 
reprezintă decit preludiul necesar 
al actului, nu mai este o facultate 
dizolvantă care predispune la eșec 
si inadaptare. O serie de excepție, 
cuprinzind eroi ca Filipache (Fa
cerea lumii, romanul lui Eugen 
Barbu), dar și pe Ion Mari
na (Cunoaștere de noapte de 
Al. Ivasiuc), Gherasim Drăgan 
(Patriarhii) și mulți alții, însu
mează convingător ipostazele con
temporane ale învingătorului dă
ruit colectivității în numele unui 
ideal superior. Prin intermediul 
unora dintre ei (îl avem în vedere 
pe Gherasim Drăgan. eroul ciclului 
epic al lui Corneliu Leu), roman
cierii sint preocupați să țină pasul 
cu istoria, să convertească in pagina 
literară ambianța imediată. Opera
ție plină de răspunderi, cum este de 
presupus să fie în romanul politic. 
Căci romanul politic — avea drep
tate criticul care constata aceasta ! 
— este răspunzător pentru toate 
opiniile sale, fie că acestea privesc 
trecutul, prezentul, fie că vizează 
chiar viitorul. înțeles ca o conse
cință logică a estimărilor de azi.

A te pronunța despre prezent în
seamnă deci. în această ordine de 
idei, a propune repere pentru con
temporani, dar și imagini-martor 
pentru viitorime. Demn de reținut 
este, credem, faptul că tocmai 
această învestitură plină de răs
punderi stimulează căutările mul
tor scriitori. Spiritul realității, sim
țul acut al actualității răzbat în 
consecință în multiplele forme ale 
romanului. în cel obiectiv ori în cel 
psihologic. în romanul-reportai ori 
în cel satiric-umoristic. în cel pa
rabolic. eseistic, memorialistic, do
cumentar. cinematografic ș.a.m.d. 
Acest ată prețios al actualității ex
plică în bună parte de ce genul 
proteic confiscă pur și simplu 
atenția cititorului, creează adepți 
și aderenți nenumărați. Neîndoiel
nic. cititorul e dornic de a se „re

cunoaște". de a vibra la unison cu 
posibila sa proiecție epică, dar tot 
atît de certă este și dorința lui de 
a cunoaște, de a fi orientat limpede 
în „cosmosul" relațiilor sociale. Ro
manul, mai cu seamă cel de actua
litate. e un model al realului, o re
flectare și o re-constituire a vieții. 
Prin el, conștiința dă seamă de e- 
xistență într-un proces care nu este 
nici instantaneu, nici pasiv, care 
presupune, așadar, o implicare ac
tivă a scriitorului, o ideologie și o 
situare. Absolut necesară-în ordinea

PROZA DE ACTUALITATE 
între „reflectare11 și „refracție11

creației, cunoașterea vieții devine 
eficientă dacă e însoțită și de înțe
legerea eî, de justa descifrare a 
sensurilor evoluției sociale. »

în absența acestei calități primor
diale. „realismul" poate aluneca în 
anecdotică sau in narațiuni ce mi
zează pe subtext. în dauna textului 
(artistic) sau a contextului (social). 
Se poate întîmpla chiar ca „reflec
tarea" să fie înlocuită prin „refrac
ție". Fizica furnizează, fie-ne îngă
duită o scurtă digresiune, detalii 
sugestive asupra modificărilor di
recției razelor luminoase atunci 
cind traversează zona de separație 
dintre două medii. Dacă am echi
vala gestul scriitorului cu o Ilumi
nare a lumii contemporane, am pu
tea urmări și ce factori perturbă 
raza observației in trecerea ei de la 
realitatea dată la ficțiune. Tocmai 
în această zonă de incidență pot in
terveni anomaliile ce duc la imagini 
distorsionate, neconforme cu origi
nalul. Un element perturbant e. de 

pildă, teribilismul, conjugat frec
vent cu insuficienta cunoaștere a 
premiselor istorice ale realității. 
Dacă în romanul unui autor ma
tur, situat prin natura lucrurilor 
mai aproape de evenimentele evo
cate (vezi Student Ia istorie al pro
zatorului Pop Simion), trecutul e 
„viu", căci se manifestă voința au
torului de a se simți solidar cu el, 
de a-l explora in profunzime, ur- 
mărindu-i reverberațiile in actuali
tate. in altă scriere epică (Patul cu 
cenușă), semnată de un tinăr scri

itor, momente istorice esențiale 
se conturează minimalizator.

Există și situații cind roman
cieri experimentați se lasă se
duși de plăcerea unor diagnostice 
„dintr-o bucată" care păcătuiesc 
prin regretabila simplificare și chiar 
deformare a unor procese și feno
mene cu implicații largi, benefice. 
Intr-un recent roman satiric este 
de observat că adesea concizia — 
mereu caracteristică unui scriitor 
temeinic exersat și în dramaturgie 
— lasă loc și unor precipitate con
siderații. Emitentul lor este un 
țăran „înțelept", cu „experiență de 
viață". Destăinuite la chef (e intere
sant de semnalat fenomenul de 
transformare, în unele romane ac
tuale, a „banchetului" spiritual în
tr-un zaiafet de tot terestru), apre
cierile nefondate privind cursul 
dezvoltării economice fac casă bună 
cu nedumeritoare opinii asupra 
omogenizării societății și structurii 
profesiilor, opinii aparținînd unui 
primar gureș și Vulgar în mo

mentele, bănuim des repetate, de 
euforie bahică. Firește, un perso
naj poate gîndi eronat, fără ca opi
niile lui să fie imputabile ce
lui care l-a plăsmuit. Cu condiția 
indispensabilă însă ca „perspectiva" 
unui asemenea personaj, enor
mitățile pe care le debitează 
sâ fie convingător infirmate de vi
ziunea generală a cărții, de argu
mentele altor personaje, creîndu-se 
astfel necesara distanțare de o men
talitate simplificatoare asupra dia
lecticii sociale, asupra evoluției con

temporane. Din păcate, credem că 
in acest caz nu e vorba atit de 
„modul contrariant de a fi al rea
lității". cît mai degrabă de modul, 
mai surprinzător încă, de a con
traria realitatea.

O adevărată înclinație spre lite
ratura de „cazuri" (adică preocupa
tă. vorba unui mare romancier cla
sic, de lucruri care s-au întîmplat, 
poate, dar care artisticește nu se pot 
întîmpla) se manifestă în epica de 
inspirație rurală. Un vechi tic să
mănătorist. brusc reînviat, introdu
ce false distincții în umanitatea să
tească. în romane de dată recentă 
eroi excesiv idealizați odinioară, 
precum activiștii, primarii ș.a., sînt 
prezentați caricatural, tarați de toa
te păcatele lumii, ranchiunoși, 
vindicativi, libertini, tranzacțio
nali ș.a.m.d. Un compendiu ne
scontat al schemelor noi ale ge
nului e de aflat în romanul 
Noaptea nu se împușcă. în acest 
volum, net inferior celui prin 

care debuta autorul, primează reto
rica subtextului. senzaționalul, pi
torescul facil. Autor, narator, per
sonaje se exprimă în devălmășie 
într-un limbaj sumar, degradat 
uneori pînă aproape de gradul zero 
al comunicării. „Prostiți" cu inten
ție, cum bine observa și M. Unghea- 
nu, țăranii descriși de prozator nu 
mai confirmă un realism de fond, ci 
sint mai degrabă deformări in sen
sul unui realism minor, neevoluat 
estetic. Impasul acestei „imagini", 
ce se dorește „autentică", „realistă" 
este probat, de tentația includerii 
in narațiune — în registrul cari
caturalului — a unor motive lite
rare celebre, ca și de înclinația 
ca satul (decent, interesant in 
scrieri datorate lui Marin Preda, 
Fănuș Neagu, D. R. Popescu, Ni- 
colae Velea, Ion Brad) să fie „pictat" 
pe pînza derizoriului, a marasmu
lui generalizat. Autorul acestui ro
man, perseverînd in direcția primi
tivismului, a reducției lexicale, re
nunță la cuceririle unei ilustre 
tradiții literare. „Proștii" lui Re- 
breanu vorbeau, ne amintim cu to- 
ții, o frumoasă limbă literară; eroii 
lui Marin Preda sint capabili să ex
prime, într-o vorbire corectă, bo
gată și plină de savoare, subtili
tăți dintre cele mai adinei, obser
vații sociale, caracterologice, mo
rale, pline de finețe.

Nefirească este șl înmulțirea 
acelor cărți în care contempora
neitatea e oglindită prin pris
ma. inevitabil limitată, a „nevro
zatului". Un scriitor de prestigiu, 
recunoscut pentru forța expresivă 
a literaturii sale, propune într-una 
din cărțile lui să privim actualita
tea prin prisma unei eroine. Ioana 
Olaru, traumatizată printr-un șir 
de inimaginabile brutalități. Veri
dicitatea, pregnanța unei viziuni 
literare nu sînt însă direct propor
ționale cu insistența asupra senza
ționalului, dezechilibrului, maladi
vului. Posibile în ordinea vieții, 
unde ocupă totuși locuri marginale, 
asemenea personaje nasc întrebări 
legitime dacă sint aduse în prim 
planul literaturii. Pot și merită ele 
să depună mărturie despre reali
tățile contemporane 7 Cit de cu
prinzătoare, definitorie și, nu în

ultimă instanță, creditabilă este 
depoziția unui astfel de „erou"? Un 
timp al construcției, al oamenilor de 
acțiune, într-un cuvînt, al faptei, 
nu poate fi explorat convingător în 
cărți ce indică o atenție supradi
mensionată pentru clinică și cazuri 
clinice. O atare orientare nu este 
în ultimă instanță nici in interesul 
vieții, nici în acela al literaturii. 
Curios e totuși că aceste „studii de 
caz" captează uneori atenția edito
rului de literatură, care le acceptă 
cu ușurință, însoțindu-le cu pre
zentări elogioase. Se uită, în aceste 
circumstanțe, că editorul nu e un 
intermediar inert între autor și 
public, ci un reprezentant eu o 
importantă învestitură estetică și 
ideologică al societății, al vastei 
obști a cititorilor. Menirea lui este 
de a fi un „specialist în literatură" 
exigent, capabil să distingă și va
lențele artistice, și mesajul ideatic 
al unei scrieri. Iată de ce*  soco
tim că, pornindu-se atît de la 
realitatea publicării a numeroase 
opere valoroase subsumate unui 
realism major, substanțial, dar și 
de Ia aspecte distonante, de la 
Imagini unilaterale, simplificatoare 
asupra realității, care pot fi desco
perite în paginile unor cărți recen
te, e necesar ca în edituri. în pre
să, să aibă loc dezbateri aplicate, 
discuții aprofundate și analize ri
guroase pe marginea producției edi
toriale. Editorul e dator să distingă 
în scrierile propuse spre publicare 
și modul în care acestea exprimă 
cu adevărat, fără șarjări, spiritul 
timpului, sensurile fundamentale 
ale actualității. Pentru atingerea a- 
cestui deziderat e. neîndoielnic, tot 
atît de necesară o preocupare spo
rită pentru ridicarea gradului de 
pregătire estetică și ideologică a lu
crătorilor din edituri, asigura
rea unui climat de respon
sabilitate și exigență, de competen
tă profesională și politică în colec
tivele tuturor editurilor. în așa fel 
îneît fiecare dintre ele, în funcție 
de profilul său. să promoveze acele 
creații cu valoare de reper pentru 
contemporaneitate și de mărturie 
sugestivă pentru viitorime.

Ioan ADAM
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol adresează 

mulțumiri cordiale Comitetului Central al Partidului Comunist Român pen
tru felicitările călduroase și cele mai bune urări transmise cu ocazia celei 
de-a 65-a aniversări a creării partidului nostru.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta în continuare, în Inte
resul întăririi poziției socialismului in lume, al consolidării păcii și securi
tății popoarelor.

Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol adresează 
Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, comuniștilor și poporului 
frate român urări de noi și mari succese in activitatea de transpunere in 
practică a hotăririlor Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, 
precum și în lupta pentru pace și colaborare între popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România doresc să folosesc 
acest prilej pentru a vă adrdsa cele mai bune urări dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, poporului frate român.

Cu cea mai înaltă considerație,
MENGISTU HAILE MARIAM

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncitorilor din Etiopia, 

Președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu, 

Comandant suprem al Armatei 
revoluționare ă Etiopiei Socialiste

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă de mulțumire din partea 
primului ministru al Barbadosului, 
H. B. St. John, pentru urările trans

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEII"

BACĂU : Energie electrică 
suplimentară

Energeticienii din cadrul termo
centralelor Onești și Comănești au 
pulsat în sistemul energetic națio
nal în perioada care a trecut de 
la începutul anului, peste prevede
rile de plan, aproape 20 000 MWh 
energie electrică, obținută oe bază 
de cărbune. In același timp, ei au 
asigurat aburul tehnologic necesar 
pentru buna funcționare a unită
ților industriale de pe platforme
le Borzesti si Comănești. De men
ționat că-plusul de producție a fost 
obținut în condițiile realizării con
sumurilor de carburanți si de e- 
nergie electrică la nivelul norme
lor planificate. Este rezultatul unei 
organizări superioare a muncii, al 
unei supravegheri măi1 atente â tu
turor agregatelor energetice de 
bază, asigurarea alimentării în bune 
condiții a acestora cu cărbune. în
tărirea ordinii și disciplinei în ve
derea funcționării la puterea pre
văzută a tuturor blocurilor ener
getice. Ca urmare a aplicării unui 
complex de măsuri tehnice și or
ganizatorice corespunzătoare, capa
citățile de producție pe cărbune din 
aceste două termocentrale funcțio
nează la o putere ce depășește cu 
15—20 la sută prevederile planu
lui.

MEDIAȘ: Utilaje moderne, 
competitive

în ultimul timp. Fabrica de gea
muri Mediaș s-a impus în industria 
sticlăriei și ceramicii fine și ca un 
important producător de mașini și 
utilaje necesare acestui sector de 
activitate. Astfel, în cadrul preocu
părilor pentru reducerea importu
rilor, secția de construcții de ma
șini — dezvoltată dintr-un atelier 
de autoutilare — a realizat mașini, 
utilaje și instalații de mare randa
ment. Semnificativ este faptul că 
multe dintre acestea sint a.cum so
licitate și la export.

VASLUI : Valorificarea 
superioară a resurselor 

, locale
Consiliul județean al aprovizio

nării si prestărilor de servicii si 
Direcția comercială au deschis în 
municipiul Vaslui o interesantă ex
poziție cu produse de mică serie 
si unicate ale unităților de indus
trie mică din județ. Sint prezen
tate astfel peste 2 000 de produse, 
dintre care jumătate noi. executa
te Si puse la dispoziția populației 
de către U.J.C.M.. întreprinderea 
județeană de producție industrială 
prestări servicii. UJECOOP și al
tele. De menționat că numărul a- 
cestor produse foarte apreciate de 
public este cu 40 la sută mai mate 
fată de anul precedent si că ele 

mise cu ocazia celei de-a XlX-a ani
versări a independentei acestei țări. 
In telegramă este exprimată speran
ța în continua dezvoltare a cooperă
rii și relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări.

sint realizate în cea mai mare par
te din valorificarea resurselor și 
materialelor locale, precum și a 
celor refolosibile.

CiMPENI : Construcții 
social-edilitare

în centrul civic al orașului Cim- 
peni. aflat în prezent în recon
strucție, a fost dat in folosință un 
nou bloc de locuințe. Pînă în pre
zent. în zona centrală a orașului 
au mai fost date în folosință un 
local de poștă, un complex meș
teșugăresc. un cinematograf și ho
telul ..Tulnicul", Anul acesta. în 
localitate urmează să fie puse la 
dispoziția oamenilor muncii un mo
dern spital cu 250 de paturi și po
liclinică. precum si noi blocuri de 
locuințe.

MEDGIDIA : Un nou port 
fluvial

Ea Medgidia a fost pusă în func
țiune prima instalație de exploata
re a noului port fluvial al Canalu
lui Dunăre-Marea Neagră. Cu aju
torul acesteia, la prima dană dată 
în exploatare a început încărcarea 
în barje de cîte 3 000 tone fiecare 
a cimentului destinat partenerilor 
externi, care va fi experiat cu 
nave specializate prin portul Con- 
stanța-Sud. Pe această rută de 
transport mult mai ieftină și mai 
eficientă va fi expediată anual la 
export peste 50 la sută din produc
ția Combinatului de lianți și azbo
ciment din Medgidia, urmînd ca 
după punerea în funcțiune a tutu
ror capacităților de trafic prin noul 
port să se deruleze anual 10 mi
lioane tone mărfuri.

MUREȘ : Noi locuințe 
pentru specialiștii satelor

în ultimii cinci ani, spațiul loca
tiv al satelor mureșene a sporit cu 
1 500 de apartamente, in blocuri 
moderne, cu mai multe niveluri, 
care pun în evidență tradițiile ar
hitectonice ale zonei și valorifi- 
cind cu pricepere materialele de 
construcție din resurse locale. în 
aceste zile,' alte 50 de apartamente 
din planul pe 1986 au fost puse la 
dispoziția specialiștilor din agri
cultura județului.

ZALĂU : Prin modernizare, 
dublarea productivității 

muncii
Programul de organizare și mo

dernizare a producției la întreprin
derea de armături industriale din 
fontă și oțel Zalău are drept obiec
tiv principal dublarea productivi
tății muncii pînă în anul 1990. Une
le din măsurile cuprinse în acest 
program au și început să fie apli
cate. Astfel, prin mecanizarea mon

BRĂILA :
O nouă capacitate 

energetică
Pe platforma chimică a indus

triei brăilene va fi pusă in func
țiune o nouă capacitate energetică. 
In aceste zile, la Centrala termo
electrică din cadrul Combinatului 
de fibre, celuloză și hîrtie se efec
tuează probele tehnologică ale ca
zanului de 420 tone abur pe oră și 
ale turbinei de 50 MW, prin care 
capacitatea de producere a ener
giei electrice va totaliza 168 MW 
putere instalată. Ion Crivăț, ingi- 
nerul-șef al combinatului, ne pre
cizează că Ia finele lunii martie vor 
fi create atît condițiile asigurării 
necesarului de abur tehnologic și 
energie electrică pentru întreaga 
platformă chimică de la Chiscani, 
cit și cele ale furnizării excedentu
lui de energie în sistemul ener
getic național (Candiano Priceputu, 
corespondentul „Scînteif,‘).

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 martie, ora 20 — 11 martie, 
ora 20. In țară : Vremea va ti predo
minant închisă în sudul și estul țării 
și schimbătoare, cu cerul temporar 
noros, în celelalte regiuni. Vor câdoa 
precipitații slabe, sub formă de burni
ță și ploaie in regiunile sudice și esti
ce, iar în regiunile din vest, pe alocuri, 
va ploua mai ales în ultimele zile. 
Vintul va sufla slab pînă Ia moderat, 
cu unele intensificări de scurtă du
rată în sud-estul țării, predominînd 
din sectorul nord-estic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 6 
și plus 4 grade. Izolat mai coborîte, 
iar cele maxime între 3 și 12 grade, 
mai scăzute în zonele unde ceața va 
persista. Local se va produce ceața 
îndeosebi in regiunile de șes și depre- 
slonare.

tării robineților, punerea în func
țiune a benzilor de montaj, meca
nizarea transportului intern, îmbu
nătățirea tehnologiei de execuție la 
prelucrări mecanice, proiectarea și 
executarea în întreprindere a unor 
dispozitive speciale, îmbunătățirea 
funcționării mașinilor agregat, in 
acest an s-au realizat peste preve
deri mii de armături din fontă si 
armături din otel. De notat că pes
te 78 la sută din produsele reali
zate aici în prezent sint noi și mo
dernizate.

CLUJ : Ample lucrări 
de imbunătățiri funciare
în mai multe localități din jude

țul Cluj au fost realizate, în ulti
mul timp, de către întreprinderea 
de specialitate și cu contribuția lo
cuitorilor de la sate, ample lucrări 
de îmbunătățiri funciare. La Valea 
Feiurdului, Aghireșu, Căpușu Mare, 
Păniceni, Bedeci, perimetrul eta
lon Turda și altele, au fost efec
tuate lucrări de combatere a ero
ziunii solului în sisteme mari pe 
o suprafață de peste 7 000 hectare. 
De asemenea, au fost realizate lu
crări de desecări pe 2 600 hectare 
și irigații pe 1 500 hectare, precum 
și benzi înierbate pe 10 200 hecta
re. In prezent, se efectuează lu
crări de combatere a eroziunii so
lului pe mari suprafețe la Gădălin, 
Suatu, Jichiș, amenajări de terase 
pentru crearea de noi plantații po
micole și viticole la Feleacu, Tur
da, Viișoara, Triteni, Huedin și in 
alte zone din județ.

ARGEȘ : Poduri rutiere
In județul Argeș, lucrătorii Direc

ției de drumuri au finalizat un șir 
de obieotive pentru mai buna des
fășurare a traficului rutier. Astfel, 
au fost date în exploatare podurile 
din beton armat din comunele Poe- 
nari de Argeș, Aninoasa, Hîrsești și 
Brăduleț. In prezent, se află în pli
nă construcție podul peste Rîul 
Doamnei de la Pitești.

DRĂGĂȘANI : Utilaje 
moderne prin autodotare

Renumit pentru marea diversi
tate și calitate a produselor pe care 
le realizează, colectivul de oameni 
ai muncii din cadrul întreprinderii 
de talpă și încălțăminte din cau
ciuc din Drăgășani a devenit și 
constructor de mașini. Aici a fost 
concepută și realizată presa de 
vulcanizat tălpi, utilaj de mare 
randament. In prezent, pe noua li
nie de fabricație, ea însăși reali
zată integral prin autoutilare, a 
fost introdus în execuție un prim 
lot de 10 prese care vor completa 
dotarea tehnică a întreprinderii. 
Totodată, în acest an vor mai fi 
fabricate o serie de prese specifice 
industriei de prelucrare a cauciu
cului, ele urmînd să fie livrate al
tor întreprinderi din țară.

CRONICA
Prin decret prezidențial :
— Tovarășul Ion Licu se eliberea

ză din funcția de ministru al ener
giei electrice

— Tovarășul loan Avram se nu
mește in funcția de ministru al 
energiei electrice și se eliberează 
din funcția dc ministru al construc
țiilor industriale.

tv
13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptâmtnă (color)

• „Ochi de copii'1 — dedicație 
adresată mamei • Gala desenului 
animat • „Jos, pe malul Dunării11 
— melodii populare • Telesport
• Azi, în anul 65 al partidului — 
reportaj • Marile momente ale 
baletului • „De Ziua femeii11 — 
eseu de scriitorul Fănuș Neagu
• Sărbătoare de martie — versuri
• Autograf muzical

14,45 Săptămina politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Omagiu femeilor țării (color). 

Documentar
20,05 Spectacol festiv dedicat „Zilei 

femeii11 — 8 Martie 1986, organizat 
de Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Consiliul Național al 
Femeilor șl Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor

21,05 Femeilor țării, un cintec, un 
zîmbet. o floare. Spectacol literar- 
muzical-coregrafic

21,55 Telejurnal
22,05 Din toată Inima un cintec. Ro

manțe și melodii îndrăgite (color)

INFORMAȚII SPORTIVE
LUPTE. în turneul internațional 

de lupte libere pentru juniori de 
la Varșovia, sportivii români au a- 
vut o comportare meritorie, obținind 
două victorii finale, prin Cătălin Bă- 
ienaru (categ. 62. kg) și Daniel Io- 
nescu (categ; 68 kg). La categ. 130 
kg. Eugen Toth s-a situht ne locul 
secund. în timp ce Viorel Minescu 
(categ. 43 kg) și Doru Cumită (categ. 
82 kg) au ocupat locul 3 la catego
riile respective. La competiție au 
participat sportivi din 7 țări.

FOTBAL. Azi se dispută opt me
ciuri din cadrul primei etape a re
turului campionatului diviziei A la 
fotbal : Gloria Buzău — Petrolul, 
Ranid — Universitatea CIuj-Napoca, 
Politehnica Timișoara — Chimia, 
Universitatea Craiova — Victoria, 
F.C.M. Brașov — F.C. Olt, Dinamo — 
S.C. Bacău, F.C. Argeș — A.S.A. Tg. 
Mureș, F.C. Bihor — Sportul studen
țesc. Partida Corvinul Hunedoara — 
Steaua București va avea loc miine. 
Toate întîlnirile vor începe Ia ora 
15.30.

HOCHEI. în vederea participării ia 
Campionatul european de hochei pe 
gheată pentru juniori (grupa A), ce 
se va disputa luna viitoare în R.F. 
Germania, reprezentativa tării noas
tre va întreprinde un turneu de 3 
jocuri în Bulgaria. După cum se știe, 
la campionatul european hocheiștii 
români vor evolua într-o grupă cu 
Suedia. Finlanda și Norvegia, în 
cealaltă serie fiind repartizate selec
ționatele U.R.S.S.. Cehoslovaciei, R.F. 
tiermania si Elveției.

PATINAJ. în cadrul concursului 
international de la Inzell, competi
ție contînd pentru „Cupa Mondială" 
Ia patinai viteză feminin. Karin Ka- 
nia-Enke (R.D. Germană) a stabilit 
un nou record,,mondial în nroba de 
1 500 m : 2’02”23/100. Vechiul record 
(2’02”34/'100) aparținea unei alte 
sportive din R.D. Germană. Andrea 
Ehring-Schoene.

BASCHET. în orașul francez Li
moges. intr-un meci contind pentru 
crupa finală a „Cupei campionilor 
europeni" Ia baschet masculin, for
mația SIMAC Milano a întrecut cu 
scorul de 87—81 formația locală.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :

Duminică 9 martie, Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
organizează cea de-a doua 
tragere extraordinară Pronoex- 
pres a anului, oferind partici- 
panților alte noi posibilități de 
a putea obține importante cîști- 
guri în AUTOTURISME „DA
CIA 1300", mari sume de bani 
de valoare fixă și variabilă, 
precum și excursii peste hotare. 
La această tragere se efectuea
ză 10 extrageri în trei faze, cu 
un total de 60 numere. Cîștigu- 
rile de la faza a III-a supli
mentară se suportă din fondul 
special al sistemului Pronoex- 
pres. Biletele de 25 lei participă 
la toate extragerile. Se poate 
participa pe variante simple, ' 
variante combinate și combina
ții „cap de pod", achitate sută 
Ia sută sau în cotă de 25 la sută.

Nu ocoliți prilejul de a vă 
număra printre marii cîștigători 
la această interesantă tragere.

Ultima zi de participare este 
simbătă 8 martie 1986.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 7 MARTIE 1986
EXTRAGEREA I : 66 78 89 16 41 

28 79 40 44
EXTRAGEREA A II-a î 59 76 49 

87 57 42 72 75 32
FOND TOTAL DE CI$TIGURI : 

1 458 860 lei, din care 500 000 lei, re
port la categoria 1.

DUPĂ ÎNCHEIEREA CONGRESULUI P.C.U.S.

Un program deschizător de ample perspective 
construcției socialiste și comuniste

Timp de nouă zile, marea Sală 
a Congreselor din Kremlin a con
centrat atenția și interesul tuturor 
oamenilor muncii, întregului popor 
sovietic. întrunit într-un moment 
de răscruce in viața țării, forumul 
suprem al comuniștilor sovietici a 
dezbătut probleme de cardinală 
însemnătate pentru dezvoltarea 
viitoare a Uniunii Sovietice. In 
centrul dezbaterilor celor aproape 
5 000 de delegați, reprezentînd 
peste 19 milioane de comuniști din 
întreprinderi și instituții, din col
hozuri și sovhozuri, din laboratoa
re de cercetări, s-a aflat Raportul 
politic al C.C. al P.C.U.S., prezen
tat. de secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul Mihail Gorba- 
ciov, document ale cărui aprecieri, 
concluzii și direcții de acțiune for
mează esența rezoluției adoptate 
de Congresul al XXVII-lea al 
partidului.

Așa cum este cunoscut, ca o 
nouă expresie a relațiilor trainice, 
cu vechi tradiții în istoria popoa
relor noastre, a colaborării stator
nicite dc-a lungul anilor între 
P.C.R. șl P.C.U.S., partidul nostru 
a fost reprezentat la forumul co
muniștilor sovietici de o delegație 
în fruntea căreia s-a aflat tova
rășul Nicolăe Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România. Cuvintarea ros
tită de la tribuna congresului, care 
a exprimat sentimentele de prie
tenie și solidaritate ale comuniști
lor și întregului popor român, față 
de comuniștii și popoarele sovie
tice. a fost urmărită cu deosebită 
atenție și viu interes de către de
legații la congres și, prin interme
diul presei și televiziunii — se 
poate spune — de către oamenii 
muncii de pe intreg cuprinsul 
U.R.S.S. O elocventă mărturie a 
bunelor relații dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre au consti- 
tuit-o și manifestările de aleasă 
stimă și înaltă prețuire cu care a 
a fost întimpinat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de oamenii 
muncii cu prilejul vizitei la Uzina 
de linii automate „A 50-a aniver
sare a U.R.S.S." din Moscova.

Dînd o înaltă apreciere forumu
lui comuniștilor sovietici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat : „Se 
poale spune că hoiăririle Congre
sului al XXVII-lea al P.C.U.S. dau 
o măreață perspectivă activității 
oamenilor muncii, popoarelor U- 
niunii Sovietice, atît pe calea so
cialismului, cît și pe calea luptei 
pentru pace. Ele au o marc însem
nătate internațională".

In spiritul trainicelor relații ro- 
mâno-sovietice s-a desfășurat în- 
tîlnirea prietenească dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov, în cadrul căreia s-a ex
primat voința de a dezvolta în 
continuare raporturile de priete
nie și colaborare pe multiple pla
nuri dintre cele două partide șl 
țări ale noastre, în interesul re
ciproc, al cauzei socialismului și 
păcii.

Documentele aflate în dezbaterea 
congresului au fost supuse mai în- 
tîi unei largi dezbateri publice, 
care a înregistrat o participare 
fără precedent : circa 110 milioane 
de oameni și-au spus cuvîntul în 
cadrul adunărilor și conferințelor 
de partid, congreselor partidelor 
din republicile unionale, al colec
tivilor de oameni ai muncii asupra 
noii strategii de dezvoltare a țării 
— dovadă grăitoare că obiectivele 
și țelurile stabilite de partid co
respund intereselor vitale ale oa
menilor muncii sovietici, proiectelor

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Papa dolar — 14; Jocul ielelor
— 19; (sala Atelier): Fata din Andros
— 14,30; Arheologia dragostei — 18,30.
• Filarmonica „George Enescu11 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Studioul 
tinărului muzician11 (XVIII). Irina 
Săndulescu — soprană, Angela Bur- 
lacu — soprană, Dolores Chelariu — 
pian, Irina Gheorghiu — vioară, Ro
meo, Domuncu — fagot, Florin Greluș
— clarinet, Catalin Rotaru — con
trabas, Orchestra de cameră „Con
certo". Dirijor : Dorel Pașcu — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Evgheni 
Oneghin — 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11): Casa 
cu trei fete — 17,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra11 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 17,30; (sala Grădi
na Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 15.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) s 
Romanță tîrzie — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) î 
Turnul de fildeș — 17,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Amintirile Sarei 
Bernhardt — 14: Cum vă place — 
17,30; (sala Studio): Martorii sint de 
fată — 18.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor" — 
18,30; (sala Giulești, 18 04 85) : Jean, 
fiul lui Ion — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tfina-
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticleti — 18. 

și năzuințelor lor celor mai arză
toare. Acest amplu dialog la scară 
națională a continuat și pe peri
oada congresului. Intr-un sens fi
gurat, s-ar putea spune că cel 
de-al XXVII-lea' Congres al 
P.C.U.S. s-a desfășurat, de fapt, 
pe întreg cuprinsul țării. Prin mi
tinguri și adunări, organizate la 
ieșirea din schimb, prin telegrame 
și scrisori (circa 4 000—5 000 de 
mesaje s-au înregistrat zilnic la 
secretariatul congresului) comuniș
tii, oamenii muncii din diverse 
sfere de activitate și din toate 
colturile Uniunii Sovietice au ținut 
să-și expună opiniile asupra pro
blemelor ridicate de la tribuna 
congresului, prezentind observații, 
idei și propuneri.

Desfășurarea dezbaterilor s-a 
caracterizat prin realismul apre
cierilor asupra a ceea ce s-a 
realizat, prin curajul dezvălui
rii lipsurilor și profunzimea a- 
nalizei constructive a cauzelor lor, 
prin abordarea creatoare și opti
mistă a problemelor ce urmează a 
fi soluționate. Modul deschis, sin-

CORESPONDENȚĂ
DIN MOSCOVĂ

cer în care au fost prezentate 
unele neîmpliniri nu a diminuat 
și nu putea diminua cu nimic ma
rile realizări obținute în Construc
ția socialistă. Dimpotrivă, dezbate
rile au pus în evidență încrederea 
nestrămutată in capacitatea socie
tății socialiste de a înmulți marile 
realizări ale prezentului și, tot
odată, de a depăși stările de lu
cruri negative, de a înlătura obsta
colele ce împiedică înaintarea spre 
înfăptuirea obiectivelor programa
tice stabilite de P.C.U.S.

Linia strategică a partidului 
are în vedere o puternică in
tensificare a progresului tehni- 
co-științific, introducerea largă a 
unor tehnologii principial noi, 
care să asigure cea mai înaltă 
productivitate și eficiență.

Prima etapă în realizarea acestui 
obiectiv o constituie cincinalul 
1986—1990, Sarcina principală care 
se pune în această perioadă este 
aceea a creșterii ritmurilor de dez
voltare, a eficienței întregii econo
mii pe baza cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice, reutilării și re
construcției producției, folosirii in
tensive a potențialului productiv 
existent, perfecționării mecanismu
lui economic — toate acestea ofe
rind temelia sporirii nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Potrivit 
direcțiilor fundamentale de dez
voltare economico-socială, spre sfîr- 
șitul acestui secol venitul național 
urmează să crească de aproape 
două ori. In același timp, produc
tivitatea se prevede să crească de 
2,5 Ori.

Numeroase șl convingătoare au 
fost argumentele în ce privește 
posibilitățile existente. în pri
mul rînd, este vorba de uriașe 
disponibilități ce decurg din tre
cerea de la o dezvoltare exten
sivă — bazată decenii de-a rindul 
pe marile resurse de materii prime 
și energie ale țării — la o dez
voltare intensivă, prin folosirea 
rațională a acestora. în al doilea 
rînd. se au în vedere posibilitățile 
uriașe pe care le deschide restruc
turarea și modernizarea indus
triei, dezvoltarea puternică a 
agriculturii, pe baza introducerii 
largi a cuceririlor celor mai avan
sate ale științei și tehnicii. Despre

• Ansamblul „Rapsodia română11 
(13 13 00) : La popasul drumeției — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile — 17,30.
• Teatrul „Ion Creangă11 (50 26 55) t 
Mary Poppins — 9; Toate pinzelc sus 
— 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Guliver în țara păpușilor — 15; (sala 
Cosmonautilor, 11 12 04): Dana șl Leui 
— 15.
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova (premieră) — 18,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Rosencrantz și Guilden- 
stern — 17.

cinema 

necesitatea unei schimbări radicale 
în acest domeniu au vorbit la 
Congres numeroși oameni de ști
ință, dar și delegați muncitori, me
canizatori, reprezentanți ai unor 
organe și organizații de partid din 
cele mai diferite regiuni ale 
U.R.S.S., evidențiind însemnătatea 
unei strînse conlucrări între cerce
tare și producție. în al treilea 
rind, documentele adoptate de 
congres, dezbaterile ce au avut 
loc pun in evidență importan
ța pe care o are generalizarea 
noului mecanism economic, per
fecționarea formelor și metode
lor de conducere, asigurindu-se 
dezvoltarea democrației muncito
rești, creșterea cointeresării mate
riale a oamenilor muncii.

De un larg ecou s-au bucurat 
prevederile din documentele su
puse dezbaterii și aprobării con
gresului referitoare la ampla pro
blematică socială, măsurile preco
nizate pentru ridicarea continuă a 
gradului de civilizație și bunăstare 
a oamenilor muncii. Procesul înnoi
tor. așezat prin hotărîrile congresu
lui pe coordonate stabile, științific 
determinate, impune, totodată, o 
înnoire a însuși modului de gindire 
al oamenilor, creșterea răspunde
rii pentru interesele generale ale 
țării.

Un loc important în cadrul dez
baterilor congresului l-au ocupat 
problemele politicii internaționale 
a P.C.U.S. și a statului sovietic. 
Pozițiile exprimate în Raportul 
politic prezentat de secretarul ge
neral al C.C. ai P.C.U.S., tovarășul 
Mihail Sergheevici Gorbaciov, față 
de evoluțiile de pe arena mondială, 
accentul pus pe necesitatea dezar
mării, în primul rind nucleare și 
asigurarea păcii, propunerile și 
inițiativele avansate in acest sens 
au întrunit sprijinul unanim al 
delegaților, al întregului popor. 
Cuvîntul „pace" a revenit ca un 
laitmotiv în luările de cuvînt 
de la tribuna congresului, în în
tîlnirile oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții cu delegații 
ale partidelor comuniste și munci
torești, democratice și revoluționa
re din diferite țări ale lumii. Și 
aceasta este pe deplin explicabil. 
Programul de profunde transfor
mări în viața economico-socială a 
Uniunii Sovietice, adoptat de con
gres, este, in esența sa, un pro
gram de pace, îndeplinirea obiec
tivelor propuse presupunînd exis
tența unor condiții internaționale 
de liniște și securitate, care să 
permită concentrarea resurselor 
materiale și umane ale țării în pri
mul rînd în scopuri constructive.

...Momentele solemne ale închi
derii lucrărilor congresului — în 
cadrul cărora s-a anunțat că, în 
prima sa plenară, Comitetul Cen
tral, în noua sa componență, l-a 
ales pe tovarășul Mihail Gorbaciov 
în funcția de secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., precum și Biroul 
Politic al C.C. — au dat o pu
ternică expresie sprijinului una
nim față de cursul înnoitor 
consacrat de forumul suprem 
al comuniștilor sovietici, hotărîrii și 
angajării plenare da a transpune 
în viață prevederile documentelor 
adoptate. Prevederi care dau o 
măreață perspectivă activității de 
construcție socialistă și comunistă, 
luptei pentru afirmarea cauzei pă
cii și progresului în lume — că- 
pătînd, totodată, prin amploarea 
și semnificația lor, o mare însem
nătate internațională.

Dumitru ȚINU

• Ultimul mohican: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15 ;17; 19.
• Program special pentru Ziua in
ternațională a femeii : LUMINA — 9; 
UNION — Ș.
• Sindbad marinarul — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, Sarea e mai prețioasă decît 
aurul — 19 : DOINA (16 35 38).
• Epoca îndepărtată : UNION 
(13 49 04) — 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Berlin kaputt : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marele premiu — 15; Cobra se în
toarce — 17; 19: MUNCA (21 50 97).
• Raidul vărgat: GRI VIȚA (17 08 58) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA (47 46 75)
— 9* * 11’ 13’ 15’ 17’ 19.

• Colierul de turcoaze : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Racolarea : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.
• Vară sentimentală : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, PA
CEA (71 30 85) — 15; 17; 19.
• Secretul iui Bacchus : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30: 19.
• Fata fără zestre : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 18,45.
• Preria : FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aventuri In Ontario : FEROVIAR 
(30 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 11; 13; 15.
• Hello, taxi !: SALA MICA A PA
LATULUI — 15; 17,15; 19,30.
• Ne trebuie o solistă : LUMINA 
(14 74 16) — 11; 13; 15; 17; 19.

• Dublă depășire : DACIA (50 35 94) 
9*  11*  13*  15' 17’ 19.

• Nu te voi uita niciodată: DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Potopul (seriile I—II) : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 14; 17,30.
• Copie la indigo : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30. CULTU
RAL (83 50 13) — 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19.
• Intrusul : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
• Al 41-lea î CAPITOL (16 29 17) — 
8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 19,45.
• Superman : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 12; 15; 18.
• Contrabandiștii din Santa Lucia s 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Pilot de formula 1 : LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Clinele : FLOREASCA (33 29 71) — 
11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 10.
• Toată lumea este a mea : FLA
CĂRA (20 33 40) — 14,30; 17,30.
• Avertismentul : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 18.
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• BACTERII, ÎN STRĂFUNDU
RILE OCEANELOR ? Pinâ recent- 
se credea că bacteriile nu trăiesc decît în 
mod excepțional în adîncurile marine, din 
cauza resurselor reduse de hrană. Noi cer
cetări au dovedit însă contrariul. Este vor
ba, în principal, de bacterii psicrofile, res
pectiv, care se dezvoltă la temperaturi 
scăzute, sub 15 grade Celsius, unele pierind 
chiar la temperaturi de peste 10 grade. Deși 
circa 90 la sută din apa oceanelor este mai 
rece de trei grade Celsius, asemenea bac
terii iubitoare de frig fuseseră reperate 
pină deunăzi doar în regiunile polare. La 
Institutul de cercetări marine din Bremer
haven, R.F.G., s-a găsit însă un „șiretlic", 
respectiv un nou procedeu de cultură, prin 
care pot fi descoperite mari cantități de 
bacterii în adincul mărilor și oceanelor. In 
loc să fie păstrate în laborator la o tempe
ratură de 20 grade, cum se proceda îndeob
ște, probele de apă și de sol din fundul 
mării au fost conservate la numai două 
grade Celsius, timp de trei luni. Rezulta
tul ? La suprafața probelor au apărut ade
vărate colonii de bacterii psicrofile, de 
unde și concluzia că în străfundurile ma-

rine există mult mai multe bacterii decît se 
credea. De altfel, o nouă expediție efec
tuată, vara trecută, în apele ecuatoriale, 
cind s-a ajuns la adincimi de prelevare 
de 4 700 metri, a confirmat respectiva con
cluzie. S-a stabilit, totodată, că, pentru 
enzimele cu rol important în respirația ce
lulelor, temperatura optimă este de 30 pînă 
la 40 de grade, la zero grade ea încetînd 
practic, complet. în schimb, la procesele de 
fermentație anaerobă, este nevoie doar de 
un grad peste zero: Prin urmare, mediile 
conținînd substanțe astfel fermentabile pot 
adăposti și hrăni bacterii care se dezvoltă 
la temperaturi scăzute.

• GROSIMEA - UN ATOM.
O nouă metodă de „creștere" a cristalelor 
care permite realizarea unor straturi cu 
grosimea de numai un atom a fost pusă Ia 
punct, recent, de specialiști din Redhiil, 
Marea Britanie, ai firmei „Philips". Cum 
se procedează ? într-o incintă cu vid avan
sat se bombardează, cu fascicule molecu
lare, un substrat alcătuit din galiu, arsenic, 
aluminiu și indiu. Impactul determină 
„creșterea" pe acesta a unui nou strat, vi
teza de creștere depinzînd de intensitatea

fasciculului, iar aceasta de temperatura 
sursei de emisie. în medie, viteza de „creș
tere" este de un atom pe secundă. Schim
bări bruște de compoziție a straturilor și 
controlul precis al grosimii lor se obțin cu 
ajutorul unor obturatoare care permit în
treruperea și restabilirea jetului de fasci
cule moleculare.

Posibile întrebuințări ? în primul rînd, 
la realizarea unor structuri compuse, prin 
suprapunerea mai multor straturi subțiri. 
Folosind această metodă, cercetătorii firmei 
„Philips" au și realizat componente optice 
pentru un laser cu lungimi de undă foarte 
scurte. Posibilă aplicabilitate ? în primul 
rind, la perfecționarea sistemelor optice de 
înregistrare și de lectură.

• CARDIOSTIMULATOR DE 
SERIE. Este vorba de „Ormed", cardio- 
stimulatorul polonez, rod al colaborării în
tre specialiști ai Centrului de cercetare și 
dezvoltare a tehnicii medicale din Varșo
via și ai întreprinderii de experimentare a 
tehnicii medicale, din Lodz, care au reali
zat și prima serie experimentală a noului 
aparat. Licența pentru producția de serie 
care va și începe curind a fost obținută

de întreprinderea „Urania". Noul cardiostî- 
mulator — acest aparat ce oferă una din 
cele mai eficiente metode de restabilire a 
activității normale a inimii — are dimen
siuni reduse și este ușor de întrebuințat. 
După un scurt curs de instruire, orice me
dic este capabil să-1 aplice pacienților 
care-1 necesită.

• PARC TROPICAL CU AU- 
TOGESTIUNE. „Un fapt fără prece
dent : indienii Kuna din Panama au luat 
hotărîrea de a crea un parc național cu 
autogestiune pentru a-și apăra tradițiile, 
modul specific de viață și mediul în care 
au trăit, timp de milenii", notează publica
ția „The Guardian". Indienii Kuna numără 
circa 30 de mii de persoane, fiind una din 
populațiile de indieni cele mai unite, mai 
bine organizate din America și printre pu
ținele care nu au fost niciodată subjugate. 
Tribul Kuna a hotărît să declare o por
țiune din teritoriul său ca parc național în 
anii ’70, cînd marea autostradă panameri
cană a ajuns în regiunile estice din Pa
nama. Scopul principal al înființării „Par- / 
cului pădurii tropicale Udirbi" îl constituie 
păstrarea integrității patriei indienilor

Kuna. Zona este însă ideală și pentru cer
cetarea științifică. Ea face parte din ținu
turile de uscat ce leagă America Centrală 
de America de Sud, fiind înzestrată cu un 
tezaur biologic unic. Indienii administrează 
singuri hotelurile implantate aici, în sco
puri turistice, se ocupă cu culegerea de 
plante medicinale, desfășoară chiar inte
resante experiențe agrosilvice. Printr-o 
bună organizare, ei reușesc să-și valorifica 
singuri propriile resurse, păstrînd nealte
rată pădurea-mamă în care viețuiesc de 
generații. Ei oferă astfel un model pentru 
inițiative asemănătoare din alte părți ale 
lumii, conchide „The Guardian".

• UNEALTA MULTIFORMĂ.
Cu ajutorul unor sisteme optice speciale, 
oameni de știință din R.S.S. Bielorusă au 
reușit să imprime razei laser, practic, orice 
formă dorită. Dispozitive optice speciale 
pot face ca fasciculul de lumină emis de 
generatorul cuantic să fie aplatizat, în zig
zag, pătrat ori chiar tubular. Posibile 
utilizări pentru această „unealtă" cu confi
gurație complexă ? Fasciculul poate tăia 
sticlă și ceramică mai repede și mai precis 
decît diamantul; el poate servi la călirea.

la prelucrarea termică a metalelor, precum 
și la efectuarea unor suduri speciale.

• CEA MAI MARE „VATRĂ'1 
DE DIAMANTE este, la ora actuală, 
mina din Jwaneng, localitate situată în Re
publica Botswana, în Africa. în ultimul an, 
Se aici au fost extrase 7 milioane 200 mii 
de carate, adică 1 440 kilograme de dia
mante. Ce-i drept, minereul local este 
foarte bogat în pietre prețioase, la aproape 
fiecare tonă obținîndu-se un carat (0,2 
grame), în timp ce la alte zăcăminte afri
cane se extrage aceeași cantitate din 50 
de tone. în plus, toate operațiunile sînt 
automatizate, începînd cu concasarea mi
nereului și pină la extragerea diamante
lor, cu ajutorul aerului comprimat și al 
unei instalații cu raze X. 70 la sută din 
diamantele de Jwaneng iși găsesc utilizare 
în scopuri industriale, iar restul, la confec
ționarea de bijuterii. Mina din Jwaneng, 
împreună cu celelalte două mari „vetre" 
de diamante din Botswana, asigură tine
rei republici africane, prin exporturile rea
lizate, două treimi din venitul său na
țional.
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ANUL INTERNATIONAL 
AL PĂCII

I
* Salvgardarea păcii, Încetarea cursei înarmărilor și eliberarea uma

nității de coșmarul nuclear continuă să reprezinte principalele devize 
ale numeroaselor acțiuni organizate pe cele mai diverse meridiane ale 
planetei in favoarea împlinirii acestor aspirații majore ale întregii 
omeniri. In diferite țări din întreaga lume, personalități ale vieții politice, 
sociale, culturale își unesc glasul în apelul de a se acționa, pînă nu 

ț este prea tirziu, pentru trecerea neintîrziată la masuri eficiente și concrete 
de dezarmare, în primul rînd nucleară, în beneficiul tuturor națiunilor. 1

I 
ț
( 
) 
I

s

ț 
î 
I

ț 
ț 
ț

întrecem în domeniile economic și i 
ideologic, dar trebuie să și colabo- ’ 
răm pentru ca această întrecere să l 
nu poată degenera intr-un conflict • 
armat, a arătat vorbitorul.

„Este necesară valorificarea tuturor posibilităților 
menite să întărească securitatea"

cesar să se valorifice toate posibi
litățile pentru realizarea unor în
țelegeri care să ducă la întărirea

WASHINGTON. — într-o alocu
țiune rostită la Los Angeles, fos
tul președinte al S.U.A., Richard ... ___
Nixon, a subliniat că relațiile din- păcii și securității. Trebuie să ne 
tre Statele Unite și U.R.S.S. tre
buie să se întemeieze pe respect 
reciproc și pe dorința de a apăra 
pacea, relatează agenția T.A.S.S.
De aceea, a arătat Nixon, este ne- V
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î

A fost adoptată, de asemenea, J 
hotărîrea de a se întreprinde im- ț 
preună cu chimiștii din alte țări o ț 
campanie de explicare a urmărilor 
unui eventual război chimic.

In favoarea interzicerii producției și folosirii 
armelor chimice

ATENA. — Uniunea chimiștilor 
, greci a adoptat în cadrul reuniunii 
ț sale plenare o rezoluție prin care 
i se cere interzicerea producției și 
' folosirii armelor chimice, relatează 
i agenția T.A.S.S.

ț VIENA. — Un „forum al păcii".
J la care au participat numeroși mi- 
‘ Iitanti ai luptei pentru dezarmare 
i si pace din Austria, a avut loc la 
1 Graz, informează agenția T.A.S.S.

i Mexicul se opune accesului navelor nucleare 
J în apele sale teritoriale
? CIUDAD DE MEXICO. — Tntr-un 
‘ comunicat al Ministerului Marinei 
i Militare a Mexicului. citat de 
' agenția T.A.S.S., se arată că auto- 
ț ritățile mexicane nu au permis 
, navei bază atomice americane 
t „Dixon" și submarinului atomic 
î 
ț Demonstrație împotriva

Reuniune a militanților pentru pace din Austria
în cadrul dezbaterilor a fost sub
liniată necesitatea de a se activiza 
acțiunile pentru pace șl dezarmare 
și în primul rînd pentru dezar
mare nucleară.

„Guardfish" să între în portul 
Manzanillo. Această hotărîre. se 
arată în comunicat, este conformă 
cu poziția Mexicului de a nu per
mite intrarea navelor nucleare în 
apele teritoriale ale țării.

americane in
LONDRA 7 (Agerpres). — La 

baza militară americană de la Mil- 
i denhalle — comitatul Suffolk — a 
* fost organizată o demonstrație de 
\ protest împotriva prezenței milita- 

re a Statelor Unite in Marea Bri- 
ț tanie. Participanții la această ac- 

țiun'e — organizată de Mișcarea

prezenței bazelor militare 
Marea Britanie

pentru dezarmarea nucleară, cea 
mai largă organizație antirăzboini
că din Anglia —' au cerut lichida
rea acestor baze americane.

La locul manifestației au fost 
trimise forțe polițienești care au 
arestat 30 de persoane.
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Mesaj al secretarului general al O.N.U. 
consacrat Zilei internaționale a femeii

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Intr-un mesaj dat publicității cu 
ocazia Zilei internaționale a fe
meii. secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a reafir
mat angajamentul Națiunilor Uni
te față de obiectivul integrării 
depline a femeilor in societa
te. ..Angajamentul se întemeiază 
pe convingerea că femeile constituie 
o importantă parte integrantă a lu
mii și că participarea lor deplină 
este esențială pentru realizarea păcii, 
dreptății și dezvoltării" — a subliniat 
Cuellar. Diferitele agenții și insti

tuții specializate din sistemul Națiu
nilor Unite depun eforturi pentru 
identificarea modalităților de conso
lidare a progreselor realizate in 
cursul Deceniului O.N.U. pentru fer 
mei. stabilind noi obiective și stra
tegii detaliate care să asigure un 
viitor, atit pentru femei, cit și pen
tru bărbați, bazat pe deplina egali
tate — se arată in mesaj. Realizările 
deceniului sint deopotrivă impresio
nante și reale ; este insă nevoie să 
profitam de ocaziile create pentru a 
înregistra noi progrese în acest sens 
— se spune in încheiere în mesaj.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbirile eqiptea» o-Israeliene privind Taba • Contacte 

diplomatice la Beirut
CAIRO 7 (Agerpres). — La Cairo 

s-a încheiat noua rundă de negocieri 
egipteano-israeliene ‘ in . problema 
zonei Taba. într-o declarație făcută 
presei la încheierea convorbirilor, 
informează agenția A.P., ministrul 
egiptean de externe, Esmat Ăbdel 
Meguid, a arătat că mai sint unele 
puncte de vedere diferite asupra pro
blemei in cauză, existind in același 
timp și subiecte unde opiniile părți
lor coincid.

După cum se știe, Israelul își ex
primase acordul, in luna ianuarie, in 
legătură cu cererea Egiptului ca pro
blema zonei Taba să fie supusă unul 
arbitraj internațional.

Teritoriul Taba, situat la frontiera 
comună din apropierea Golfului 
Aqaba, a rămas sub ocupația Israe
lului după ce acesta și-a retras din 
Sinai ultimele efective militare, la 25 

, aprilie 1982.
Următoarea rundă de negocieri este 

programată să se desfășoare săptă- 
mina viitoare în Israel,

BEIRUT 7 (Agerpres) — Marrak 
Goulding, secretar general adjunct 
al O.N.U. însărcinat cu probleme 
politice speciale, care întreprinde 
un turneu în regiunea Orientului 
Mijlociu, a fost primit la Beirut de 
președintele Libanului, Amin Ge- 
mayel, după te a conferit în preala
bil cu primul ministru al acestei 
țări, Rashid Karame, s-a anunțat 
oficial în capitala libaneză. în ca
drul întîlnirilor au fost abordate 
criza internă libaneză, precum și si
tuația din Orientul Mijlociu, în ge
neral.

După întrevederi, Goulding a de
clarat că „ultima incursiune a Israe
lului în sudul teritoriului libanez re
levă necesitatea de a se reînnoi 
mandatul Forței interimare a O.N.U. 
în Liban (U.N.I.F.I.L.)". care expiră 
la 17 aprilie.

La rindul său, primul ministru, 
Rashid Karame, reiterînd cererea Li
banului privind aplicarea rezoluției 
425 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U., ce stipulează „retragerea to
tală și necondiționată" a forțelor 
israeliene din sudul tării, a arătat 
că operațiunile desfășurate in pre
zent de rezistența libaneză împotri
va trupelor israeliene vor lua sfîr- 
șit „dacă această retragere are loc".

NAȚIUNILE UNITE .7 (Agerpres). 
— Iugoslavia sprijină activ efortu
rile vizînd transformarea Mării Me- 
diterane’ într-o zonă a păcii si 
colaborării — se spune în scrisoarea 
adresată secretarului general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, de 
către reprezentantul permanent al 
R.S.F. Iugoslavia la Națiunile Unite. 
O măsură în această direcție ar con- 
stitui-o convocarea unei conferințe 
internaționale asupra Orientului Mij
lociu. sub egida O.N.U. și cu parti
ciparea tuturor pârtilor . interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, reprezentantul legi
tim al poporului palestinian. Numai 
prin reglementarea situației din O- 
rientul Mijlociu, se arată în scrisoa
re. este posibilă asigurarea securității 
si stabilității în această regiune.

Întîlnire a adjuncților 
miniștrilor de externe 

ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — La 
7 martie a avut loc la Budapesta o 
întilnire a adjuncților miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. în 
cadrul întîlnirii, conducătorul delega
ției U.R.S.S. la negocierile sovieto- 
americane în problemele armamente
lor nucleare și spațiale, ambasadorul 
cu însărcinări speciale V. P. Karpov, 
a prezentat o informare asupra re
zultatelor ultimei runde a acestor 
negocieri.

Din partea țării noastre a parti
cipat Traian Pop. adjunct al minis
trului afacerilor externe.

SIRIA: ZIUA REVOLUȚIEI

Pentru soluționarea prin tratative a conflictului 
dintre Iran și Irak

TEHERAN 7 (Agerpres). — După 
lupte puternice care au avut loc în 
ultimele 24 de ore, trupele iraniene 
și-au menținut pozițiile deținute în 
regiunea Faw din sudul Irakului -t- 
arată un comunicat militar iranian, 
citat de agențiile internaționale de 
presă. Avioane, militare iraniene au 
bombardat pozițiile de-a lungul șose
lei strategice Faw-Basra, relevă co
municatul. Totodată, artileria grea 
Iraniană a continuat bombardarea po
zițiilor irakiene de pe frontul de 
nord și central.

BAGDAD 7 (Agerpres). — Potrivit 
unui comunicat militar Irakian citat 
de agențiile internaționale de presă, 
forțele irakiene au respins un con
traatac iranian în peninsula Faw din 
sudul Irakului. Avioane militare ira
kiene au bombardat un „important 
obiectiv naval" situat în apropierea 
coastelor iraniene. Au continuat, tot
odată, luptele la Suleimanieh. în zona 
de nord a frontului. Elicoptere ira
kiene au efectuat 79 de misiuni de 
luptă împotriva pozițiilor inamice, 
relevă comunicatul-citat.

TUNIS 7 (Agerpres). — Conflictul 
iraniano-irakian îngrijorează lumea 
arabă, el provoacă anual pagube 
uriașe ambelor țări și amenință să 
cuprindă întreaga regiune, a apre
ciat secretarul general al Ligii A- 
rabe, Chedli > Klibi. într-o declarație 
făcută la Tunis, relatează agenția 
T.A.S.S., Klibi a cerut țărilor arabe 
să depună in continuare eforturi in 
direcția reglementării pe cale nego
ciată a problemelor în litigiu dintre 
Iran și Irak.

JAKARTA 7 (Agerpres).' — Con
flictul iraniano-irakian trebuie so

luționat doar pe cale negociată, a 
subliniat ministrul de externe indo
nezian, Mochtar Kusumaatmadja, in
tr-o declarație făcută la Jakarta. A- 
rătînd că războiul dintre cele două 
țări a provocat popoarelor lor pier
deri uriașe, ministrul indonezian a 
subliniat necesitatea intensificării e- 
forturilor pentru încetarea ostilită
ților și soluționarea problemelor li
tigioase la masa tratativelor.

„Declarația 
de la Buenos Aires"
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — 

în capitala Argentinei s-au încheiat 
lucrările reuniunii ministeriale a 
„Grupului celor 24“ consacrate exa
minării situației economice și finan
ciare a țărilor în curs de dezvoltare, 
agravată de împovărătoarea datorie 
externă a acestora.

„Declarația de la Buenos Aires", 
adoptată prin consens de țările par
ticipante, relevă, intre altele, necesi
tatea reluării dialogului Nord-Sud 
și a înlăturării inechităților existen
te pe pian financiar. Documentul 
apreciază drept imperative reduce
rea ratei dobînzilor și asumarea de 
responsabilități concrete de către 
statele creditoare pentru reducerea 
dezechilibrului financiar în relațiile 
dintre țările creditoare și cele de
bitoare. Inegalitatea repartizării 
sarcinilor între țările creditoare 
și cele debitoare constituie o cau
ză majoră a actualului dezechi
libru mondial pe plan mone
tar, se arată in document. „Grupul 
celor 24“ a hotărit să propună prin
cipalelor state industrializate, consti
tuirea unui comitet ministerial co
mun, a cărui sarcină să fie pregăti
rea convocării unei conferințe inter
naționale pe probleme financiare și 
monetare.

La 8 martie poporul sirian săr
bătorește „Ziua Revoluției", ani- ■ 
versind cu acest prilej împlinirea 
a 23 de ani de la preluarea pu
terii de către forțele populare, sub 
conducerea' Partidului Baas Arab 
Socialist, care a deschis o etapă 
nouă, de adinei prefaceri econo- 
mico-sociale în viațg Siriei. Aces
te schimbări structurale au luat o 
deosebită amploare după mișcarea 
de redresare din noiembrie 1970. 
inițiată de președintele Hafez Al- 
Assad. Măsura progreselor înregis
trate. ca urmare a acestei mișcări, o 
dâ însăsi înfățișarea de azi a Da
mascului si a celorlalte localități de 
pe întinsul Siriei. Capitala siriană, 
unul dintre cele mai vechi orașe ' 
ale Orientului Mijlociu, cunoaște 
un proces de rapidă transformare. 
Edificii impozante din beton și 
sticlă pot fi întîlnite nu numai 
de-a lungul principalelor artere, ci 
si ne înălțimile care domină ora
șul, in cartierele periferice. Un 
mare pod suspendat, lung de cîti- 
va kilometri, leagă modernul ae
roport international de centrul o- 
rasului. într-un interval de timp 
deosebit de scurt, la Banias. Tar- 
tous. Horns sau Alep au fost date 
in exploatare zeci de obiective e- 
conomice. care nun în valoare im
portanțe resurse minerale ale tă
rii. O puternică dezvoltare cunoaș
te. de asemenea, agricultura. De Ia 
sfirșitul deceniului trecut si pînă 
azi. suprafața terenurilor cultivate 
s-a dublat, o. contribuție esențială 
aducind. în acest sens, construirea 
marelui barai de pe Eufrat, care 
permite irigarea a 640 000 hectare 
de pămînturj semidesertice.

în spiritul sentimentelor de caldă

prietenie pe care le nutrește față 
de popoarele arabe, fată de toate 
popoarele care au pășit ne calea 
dezvoltării de sine stătătoare, po
norul român urmărește cu simpa
tie si interes realizările poporului 
sirian pe calea făuririi unei vieți 
noi. între Republica Socialistă 
România si Republica Arabă Si
riană s-au statornicit relații de 
strînsă colaborare. întemeiate pe 
deplina egalitate în drepturi și a- 
vantaiul reciproc, care cunosc o 
continuă dezvoltare. Un rol deter
minant în realizarea acestei evo
luții pozitive l-au avut frecvente
le întilniri dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu si președintele 
Hafez Al-Assad. care, prin acor
durile si înțelegerile convenite, au 
dat un puternic impuls conlucrării 
româno-siriene pe diverse plănuii. 
între numeroasele expresii concre
te ale cooperării fructuoase dintre 
România si Siria se înscriu rafi
năria de la Banias. complexul de 
îngrășăminte pe bază de fosfați de 
la Homs, fabrica de ciment de la 
Sheik Said, lucrările de hidroame
liorații de pe valea fluviului Eu
frat.

Poziția principială, consecventă a 
președintelui Nicolae Ceausescu, a 
României socialiste de sprijin și 
solidaritate cu cauza popoarelor a- 
rabe. de realizare a unei soluții 
globale, drepte si trainice în O- 
rientul Mijlociu se bucură de pre
țuirea poporului sirian.

Beneficiind de acest cadru op
tim. colaborarea româno-siriană 
are largi perspective de dezvolta
re. în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii si înțelegerii inter
naționale.

Crește opoziția față de regimul de la Seul
SEUL 7 (Agerpres). — Opoziția 

sud-coreeană, grupată în Consiliul 
pentru promovarea democrației, care 
reunește toate forțele ce se pronunță 
împotriva regimului dictatorial, a 
cerut din nou, vineri, într-o declara
ție publicată la Seul, modificarea ur
gentă a actualei constituții a Coreei 
de Sud. Principala prevedere consti
tuțională pe care partidele și organi
zațiile democratice o cer este cea a 
alegerii șefului statului prin vot 
direct. în acest scop, Noul Partid De

mocratic din Coreea — N.P.D.C., a 
lansat o campanie de strîngere a 10 
milioane de semnături în sprijinul 
modificării solicitate.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să relatează despre noi abuzuri ale 
autorităților sud-coreene. Liderului 
democrat, Kim Dae Jung, i-a fost 
din nou impus arestul la domiciliu, 
spre a-1 împiedica să participe, vi
neri, la o reuniune a conducerii 
N.P.D.C.

ZILELE CULTURII ROMANEȘTI organizate în . capitala Finlandei, 
sub auspiciile Asociației de prietenie Finlanda—România, s-au încheiat. 
In prezenta unui numeros public au avut loc conferințe pe teme de is
torie, arhitectură și muzică romanească, prezentate de specialiști finlan
dezi din domeniile respective. Prin audientă si interesul pe care le-a ge
nerat, această manifestare a constituit un nou moment in adincirea cu
noașterii dintre poporul român și poporul finlandez, in dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre cele două tari.

INTÎLNIRI SOVIETO-AMERl- 
CANE. Potrivit înțelegerii surve
nite între Mihail Gorbaciov. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și 
președintele S.U.A.. Ronald Reagan, 
de a se trece Ia discutarea proble
melor referitoare la preintimpinarea 
răspindirii armei chimice. Ia Berna 
a avut loc un schimb de păreri in 
problema respectivă intre delegații 
ale celor două țări. De asemenea, 
potrivit înțelegerii realizate la 
intîlnirea sovieto-americană la 
ce! mai inalt nivel din noiem
brie 1985, la Geneva a avut loc la

nivel de experți o întîlnire sovieto- 
americană in problemele Africii 
australe, relatează agenția T.A.S.S.

CONFERINȚA DE PRESA. Can
celarul vest-german, Helmut Kohl, 
a subliniat — la o conferință de 
presă — preocuparea guvernului 
său pentru promovarea unei noi 
politici privind dialogul Est-Vest in 
direcția impulsionării acestuia. El a 
apreciat relațiile cu R.D. Germană 
și a salutat faptul că recentul Con
gres al P.C.U.S. face să se între-

vadă o perioadă mal bună în rela
țiile Eșt-Vest.

MESAJ. într-un mesaj adresat 
președintelui Corazon Aquino, C.C. 
al P.C. din Filipine exprimă spri
jinul comuniștilor pentru noul gu
vern filipinez. Mesajul arată că e- 
forturile noului guvern îndreptate 
spre obținerea progresului și echi
tății in societatea filipineză, spre 
ieșirea țării din actuala criză eco
nomică și soluționarea problemelor 
sociale sint salutate de comu
niștii filipinezi — transmite agenția 
T.A.S.S.

ȘEDINȚA. La ședința Comisiei 
militare de armistițiu' din Coreea, 
care a avut loc vineri la Panmun- 
jon. partea nord-coreeană a pro
testat energic în legătură cu des
fășurarea manevrelor americano— 
sud-coreene „Team Spirit ’86". care 
constituie o violare flagrantă a 
acordului de armistițiu, transmite 
ageriția A.C.T.C. Partea nord-co- 
reeană a cerut încetarea neintîrzia
tă a acestor exerciții militare, 
care, sporesc încordarea in zonă, 
precum și retragerea tuturor trupe
lor și armamentelor americane din 
Coreea de Sud.

PARLAMENTUL GRECIEI a a- 
dontat vineri proiectul de lege pri
vind reforma Constituției, care pre
vede o redistribuire a prerogati
velor forurilor executiv' si legis
lativ ale tării. în noua sa struc
tură. Constituția stipulează că pre
ședintele tării va fi ales de parla
ment prin vot deschis. în viitor, 
dreptul de a demite guvernul si a 
dizolva parlamentul, a declara stare 
de urgență etc. va reveni forului 
legislativ.

AMNISTIE IN HAITI. Consiliul 
Național de Guvernămint din Haiti 
a fost obligat, sub presiunea ma
selor largi populare, să decreteze 
o amnistie generală în țară.

REDUCERI ALE TAXEI DE 
SCONT. Oficiu] Rezervelor Fede
rale' (banca centrală) al Statelor 
Unite a anunțat vineri reducerea 
de la 7,5 la sută la 7 la sută a 
taxei de scont. Decizia urmează 
unei măsuri similare anunțate ah- 
terior de băncile centrale din 
R. F. Germania, Japonia și Franța. 
Ca Urmare, două importante insti
tuții bancare americane — Man
hattan Bank și Chemical Bank — 
au procedat' la reducerea la 9 la 
sută a dobinzii preferențiale.

--------  8 MARTIE - ZIUA INTERNAȚIONALA A FEMEII -----------------------------
UN IMENS POTENTIAL UMAN ÎN SLUJBA PĂCII, DEZVOLTĂRII Șl PROGRESULUI

Manifestare eu adinei semnificații, 8 Martie — Ziua 
internațională a femeii — constituie un prilej de a 
aduce un omagiu celor care, alcătuind peste jumă
tate din populația lumii, reprezintă o uriașă forță 
socială, capabilă să contribuie, pe măsura marilor lor 
capacități. Ia împlinirea aspirațiilor generale de pace 
și progres ale umanității. Tot mai conștiente de răs
punderile care le revin ca ocrotitoare ale vieții, fe
meile lumii se angajează cu energie mereu sporită in 
ampla mișcare mondială pentru oprirea cursei abe
rante a înarmărilor, pentru infăptuirea dezarmării, in 
primul rînd nucleare, pentru a asigura, generațiilor 
prezente și viitoare un climat de pace, propice înțe
legerii și colaborării internaționale.

în același timp, ziua de 8 Martie este și un prilej 
de a reaminti că pe intiiise arii geografice femeia este 
supusă incă unor profunde discriminări In viața poli
tică. economică și socială, participarea ci Ia viața și 
conducerea societății rămine incă un deziderat : in

majoritatea țărilor capitaliste, remunerația femeilor 
reprezintă, in medie, 50—80 Ia sută din cea a bărba
ților, după cum șomajul le afectează intr-o proporție 
mai mare, iar prezența in multe foruri de decizie le 
este îngrădită. Totodată, in țările in curs de dezvol
tare femeile suportă din plin vicisitudinile stării de 
inapoiere economică, bolile, analfabetismul se răsfring 
din plin asupra lor — fără îndoială, ameliorarea ro
lului și statutului femeilor in aceste țări inscriindu-se 
ca nn obiectiv de primă importanță al contempora
neității.

Indiferent de meridianele geografice și condițiile în 
care trăiesc, muncesc și speră, femeile sint animate 
de hotărirea de a participa și mai activ la lupta pen
tru pace, pentru apărarea vieții și liniștii planetei, 
pentru promovarea dreptului lor de a fi iot mai pre
zente în viața politică și economică, de a contribui 
intr-o măsură sporită la făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

PARTICIPANTE FERME LA LUPTA PENTRU APĂRAREA 
PĂCII, A VIEȚII

Conștiente de marea primejdie pe care o reprezintă 
escaladarea cursei înarmărilor, in primul rind nu
cleare, creșterea continuă a efectivelor și bugetelor 
militare, femeile participă activ la ampla ■ mișcare 
mondială pentru oprirea înarmărilor, pentru elimina
rea armelor atomice, a tuturor armelor de distrugere 
in masă, se pronunță cu hotărîre pentru convertirea 
fondurilor militare in mijloace care să contribuie la 
soluționarea problemelor economico-sociale presante 
care confruntă umanitatea.

•' Femeile din țările socialiste, participind activ și 
responsabil la întregul proces de edificare a noii 
orînduiri, se manifestă, prin numeroase acțiuni șl ini
țiative, ca un factor deosebit de important in lupta 
pentru salvgardarea păcii, oprirea cursei înarmărilor, 
atit pe Pămint, cit și in Cosmos, asigurarea unui 
viitor pașnic tuturor popoarelor.

• Au devenit cunoscute și se bucură de amplu ecou 
acțiunile de protest organizate de femei împotriva 
amplasării de rachete nucleare în Marea Britanie, 
la bazo americană Greenham Common, din apropie
rea orașului Newburry. Manifestări de acest gen au 
fost organizate, de asemenea, în Italia, R. F. Germania, 
Olanda și Belgia, unde urmează sau este în curs să 
se instaleze rachete nucleare cu rază medie de acțiune.
• Comitetul Executiv al Ligii internaționale a femei

lor pentru pace și libertate - in cadrul Inițiativei de 
profund ecou „încetați cursa înarmărilor I" - o con
damnat recent proiectul american cunoscut sub nu

mele de „Războiul stelelor". Comitetul a adresat un 
apel organizațiilor de femei, tuturor forțelor iubitoare 
de pace să-și, intensifice opoziția față de proiectele 
vizind cercetarea, dezvoltarea și experimentarea ori
căror tipuri de arme spațiale.

• In Suedia, Finlanda, Danemarca, Norvegia și 
Islanda inițiativa privind transformarea nordului Eu
ropei intr-o zona denuclearizată se bucură de largul 
sprijin al organizațiilor de femei de diferite orientări 
politice. Cu prilejul unor reuniuni naționale sau In
ternaționale de femei, ideea declarării nordului Eu
ropei ca regiune liberă de arme nucleare a fost in
clusă ca una din cerințele importante în documen
tele și apelurile adoptate.

• La Roma s-a desfășurat o mațe demonstrație 
publică a femeilor italiene ovînd ca temă : „Locuri 
de muncă, și nu programe militare I". S-b cerut re
ducerea fondurilor destinate programelor militare, fo
losirea mijloacelor astfel disponibile pentru crearea 
de noi locuri de muncă, dezvoltarea asistenței so
ciale și a invățămîntului.
• La chemarea orgonizației „Inițiativa femeilor de

mocrate" a fost organizată recent o demonstrație 
pentru pace in Berlinul occidental, împotriva cursei 
inormărilor șl pentru promovarea unei politici de des
tindere și colaborare internațională. Participantele au 
cerut autorităților orașului să se pronunțe deschis 
împotriva oricăror măsuri avind ca. obiectiv sporirea 
arsenalelor de arme nuclebre.

SUBDEZVOLTAREA 
AFECTEAZĂ GRAV 
SOARTA A SUTE 

DE MILIOANE 
DE FEMEI

Situația femeilor din țările 
„lumii a treia", așa cum s-a 
subliniat la- Conferința de la 
Nairobi, este din cele mai dra
matice, consecințele subdezvol
tării le afectează in măsură și 
mai mare decit pe bărbați.

• In rindul femeilor de pînă 
Io 40 de oni din aceste țări, 
rata mortalității este cu mult 
mai mare decit in rindul bărba
ților. Printre cauzele acestei si
tuații tragice se menționează 
malnutriția, lipsa asistenței me
dicale, repartiția inegală o ve
niturilor.

• Circa două treimi din cele 
800 de milioane de onalfabeți 
din țările in curs de dezvoltare 
sint femei.

• Datorită condițiilor de- 
curgind din starea de inapoiere 
economică, milioane de femei, 
în special din Asia și Africo, au 
de făcut față unor prejudecăți 
de tip feudal, inclusiv in do
meniul relațiilor familiale, ceea 
ce le conferă un stqtut de infe
rioritate pe' scara socială.

• La o reuniune asupra si
tuației femeii din țările latino- 
americane și caraibiene, la care 
au luat porte reprezentanțe ale 
organizațiilor de femei din 26 
de state ole regiunii, s-a relevat 
că povara datoriilor.externe are 
consecințe nemijlocite asupra 
condiției populației feminine, 
afectindu-le statutul in societa
te, inclusiv prin reducerea pro
gramelor economico-sociale.

INECHITĂȚI FRAPANTE
EMPLOI FEMININ
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In tamp ce ponderea femeilor din totalul populației active a lumii a crescut, repartizarea pe regiuni geo
grafice fiind înfățișată in graficul din stingă, șomajul in rindurile femeilor din principalele țări capitaliste 
întrece apreciabil (cu excepția Japoniei) pe cel din rindurile bărbaților, așa cum reiese din graficul din dreapta. 
(Sursa : .Organizația Internațională a Muncii).

MULTIPLE DISCRIMINĂRI
Cu prilejul Conferinței de la Nairobi, din vara anu

lui trecut, organizată pentru a se evalua rezultatele 
Deceniului internațional al femeii, ca și potrivit date
lor publicate de Organizația Internațională a Muncii, 
s-a arătat că „in numeroase state occidentale egalitatea 
de, tratament între bărbați și femei este mai mult ju
ridică decit reală", lată citeva date semnificative in 
acest sens.

• Primele victime ale crizei economice sint femeile. 
In 12 ani, numărul bărbaților fără slujbă in Piața 
comună s-a dublat, în tîmp ce șomajul o crescut in 
rindul femeilor de 8 ori. Salariile femeilor, la califi
care comparabilă, erau Io mijlocul deceniului moi 
mici decit cele ole bărbaților, cu 47 la sută in Ja
ponia, cu 33 la sută în Marea Britanie și Elveția, cu 
27 la sută in R. F. Germania și cu 40 la sută in 
Statele Unite. Piața muncii este mult îngustată pentru

In lumea capitalului
femei, deoarece structurile educative și de invățămint 
din numeroase țări capitaliste nu le oferă aceleași 
posibilități de afirmare profesională ca bărbaților.

• Femeile din țările capitaliste continuă să aibă un 
rol minor in viața politică, socială și economică. Astfel, 
dintre cei aproape 200 de miniștri ai guvernelor 
vest-europene doar 16 sint femei, in Franța femeile 
dețin 4,7 la sută din totalul deputaților in parla
ment, in Irlanda ponderea este de 2,6 la sută, în 
Belgia 2,9, in Italia 3,2, in Marea Britanie 4.1. In 
S.U.A., din 535 membri ai Congresului numai 24 sint 
femei. In 500 de mari întreprinderi din S.U.A. numai 
o singură femeie deținea, in 1984, un post mai inalt. 
Proporția femeilor în totalul inginerilor este de 1 la 
50 in S.U.A., 1 la 60 in R.F.G., 1 la 500 în Marea 
Britanie.
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