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CONCLUZII Șl ÎNVĂȚĂMINTE LA ÎNCHEIEREA CINCINALULUI 1981-1985

LA ÎNCEPUTUL UNUI NOU CINCINAL

Marile resurse ale agriculturii-valorificate
din plin, cu fermitate și răspundere!

Din Comunicatul' cu privire la 
îndeplinirea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1985 și pe întregul cincinal 
1981—1985 — impresionant tablou 
al rezultatelor obținute de poporul 
nostru in toate domeniile dezvol
tării economico-sociale a tării, 
care ilustrează hotărîrea sa de a 
traduce neabătut în viață mărețele 
obiective ale politicii științifice, 
clarvăzătoare a partidului — se 
disting prin semnificația și dimen
siunea lor. dar și prin concluziile 
pline de învățăminte pentru pe
rioada viitoare, realizările obținu
te de oamenii muncii 
cultură.

Care este imaginea de 
a rezultatelor dobindite 
toni ogoarelor in anul trecut și in 
întreg cincinalul 1981—1985 ? O
găsim sintetic redată in aprecierea 
făcută la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. care a dezbătut Raportul 
și Comunicatul privind 
nirea planului pe 1985 și pe între
gul cincinal 1931—1985. Se subli
niază că. alături de celelalte ra
muri ale economiei naționale, in 
această perioadă agricultura a con
tinuat să se dezvolte și să-și mo
dernizeze baza tehnico-materialâ. 
Este demn de relevat că in pofida 
secetei, a condițiilor climatice 
nefavorabile din unii ani. produc
ția globală 
cincinalul 
sută fată 
această a 
economiei 
contribuție tot mai mare la satis
facerea cerințelor de consum ale 
populației, la aprovizionarea indus
triei cu materii prime, precum și 
la acoperirea altor nevoi. Progrese 
importante s-au -făcut atît in do
meniul producției vegetale, cit și 
in zootehnie, toată această perioa
dă caracterizîndu-se prin accen
tuarea si mai mult a laturilor in
tensive ale dezvoltării agriculturii. 
Bunăoară, producțiile medii la 
hectar, obținute în anul 1985. au 
fost superioare celor din anul 1980 
la majoritatea culturilor. De ase
menea. creșterea efectivelor de 
animale, concomitent cu sporirea 
producțiilor medii .au dus la obți
nerea unor producții animaliere 
superioare perioadei 1976—1980. Ca 
urmare a creșterii producției agri
cole vegetale si animale, unitățile 
agricole socialiste si gospodăriile 
populației au livrat la fondul de 
stat in anul 1985 cantități de ce
reale. legume, fructe și ouă cu mult 
superioare fată de anul 1980.

în mod deosebit se cuvine rele
vat că la obținerea acestor rezul
tate o contribuție de seamă si-au 
adus investițiile mari făcute de

stat pentru modernizarea si dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, cu deosebire cele alo
cate pentru realizarea programului 
de îmbunătățiri funciare, dotarea 
cu mașini si utilaie, chimizarea 
ptoceselor de producție. înzestrarea 
tehnică a sectorului zootehnic. Con
cludentă este in acest sens con
cretizarea materială a acestor e- 
forturi de investiții. In numai cinci 
ani a fost amenajată pentru irigat 
o suprafață de aproape 707 mii

manentă 
dului. 
ral al
Nicolae Ceaușescu, desprindem to
nul realist, mobilizator al aprecie
rilor privind rezultatele obținute in 
agricultură anul trecut și in întreg 
cincinalul 1981—1985. Un ton care, 
pornind de la neajunsurile mari ce 
continuă să se manifeste in acti
vitatea multor unități agricole, de 
la neîmplinirile din acest sector, 
îndeamnă la o și mai susținută și

din agri-

ansamblu 
de lucră-

indepli-

agricolă a crescut in 
1981—1985 cu 10,2 la 

de perioada 1976—1980, 
doua ramură de bază a 
naționale adUcindu-si o
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hectare : s-au executat lucrări de 
desecări și de combatere a ero
ziunii solului pe mai bine de 1.1 
milioane hectare. De asemenea, 
agricultura a fost dotată cu 86 400 
tractoare si 26 700 combine pentru 
recoltat cereale, iar pentru creș
terea fertilității pămîntului a be
neficiat de peste 7 milioane tone 
îngrășăminte chimice substanță ac
tivă, cu aproape 700 mii tone mai 
mult decît în cincinalul 1976—1980.

De bună seamă, progresele înre
gistrate în agricultură în perioada 
1981—1985 confirmă încă o dată, cu 
putere, justețea politicii agrare a 
partidului nostru, forța și capaci
tatea creatoare a oamenilor muncii 
de la sate, hotărîrea lor de a face 
totul pentru realizarea neabătută a 
programelor de dezvoltare 
culturii, pentru înfăptuirea 
velor noii revoluții agrare.

Citind comunicatul in 
înaltelor exigente puse

a agri- 
obiecti-

lumina 
îrt cer

S-A REÎNTILNIT CU TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT,
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puternică mobilizare a țărănimii 
pentru 
marilor rezerve de creștere a pro
ducției existente atît în unitățile 
agricole socialiste, cit și în gospo
dăriile populației din toate zonele 
și județele țării, astfel incit in 
acest prim an al noului cincinal 
să se asigure realizarea unor pro
ducții vegetale și animale mult su
perioare celor obținute anul tre
cut.

Din aprecierile secretarului gene
ral al partidului, ca și din lecturș 
comunicatului reiese limpede ca 
nerealizarea producțiilor agricole 
stabilite pentru perioada 1981—1985 
se datorează nu numai condițiilor 
climatice nefavorabile din unii ani, 
ci mai ales unor greșeli și lipsuri 
existente în organizarea producției 
și a muncii in unele unități agri
cole. in activitatea unor organe 
agricole, consilii populare, organe 
și organizații de partid ; nu peste

valorificarea superioară a

tot s-a asigurat aplicarea tehnolo
giilor stabilite și 'executarea la 
timp și de bună calitate a lucră
rilor, punerea în valoare a poten
țialului productiv al întregului 
fond funciar, stringerea, transpor
tarea. depozitarea .și conservarea 
producției fără pierderi. De ase
menea, așa cum se subliniază in co
municat, în creșterea animalelor, 
sporurile de efective și de pro
ducție au fost sub posibilități și 
datorită lipsurilor manifestate in 
furajarea și îngrijirea animalelor, 
precum și în activitatea de selecție 
și reproducție.

Este cit se poate de evident că 
pentru realizarea sarcinilor mari 
ce revin agriculturii în acest an 
este absolut necesar să se ac
ționeze cu toată răspunderea și 
fermitatea pentru înjăturarea unor 
asemenea stări de lucruri negative 
din activitatea unităților agricole 
cu rezultate slabe, ca și a neajun
surilor care s-au manifestat in ac
tivitatea unor organe agricole și 
consilii populare. Nici un fel de 
justificări nu pot fi admise atunci 
cind este vorba de a asigura piinea 
țării, de a asigura bunurile alimen
tare pentru hrana poporului, mate
riile prime agricole necesare indus
triei prelucrătoare.

Ideea majoră care se desprinde 
chiar și din cifrele referitoare la 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a agriculturii cuprinse în comuni
cat este că această ramură dispune 
acum de tot ce este necesar, din 
toate punctele de vedere, pentru a 
obține, chiar și în condiții climatice 
mai puțin prielnice, producțiile ve- 
g.etale și animale prevăzute prin 
pianul pe 1986. O dovadă convingă
toare a marilor posibilități de care 
dispune agricultura noastră socia- 
listă sînt producțiile’ obținute de 
unitățile fruntașe. Modul de orga
nizare a activității în aceste unități, 3 
extinderea și aplicarea corectă a 
acordului global, conducerea cu 
competență a întregii activități de 
producție și economice. i aplicarea 
riguroasă a tehnologiilor specifice 
fiecărei culturi și, de bună seamă, 
spiritul de ordine, disciplină și răs
pundere cu care acționează colec
tivele din aceste unități pentru 
realizarea de producții agricole 
sporite trebuie să constituie puncte 
de pornire, puncte de referință in 
organizarea și desfășurarea activi
tății în toate unitățile agricole.

Hotărîtoare este acum munca oa
menilor. activitatea practică — de 
sus pină jos. pină la fiecare uni
tate și formație de lucru — pentru 
aplicarea măsurilor care să ducă la 
realizarea producțiilor vegetale și 
animale stabilite prin planul de 
dezvoltare a agriculturii... ......................
(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a reîntilnit, in 
cursul dimineții de duminică, cu to
varășul Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

în aceeași atmosferă de cordialita
te și caldă prietenie, ce caracterizea
ză raporturile de colaborare și soli
daritate dintre Partidul Comunist 
Român, România socialistă și Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei, 
dintre popoarele român și palesti
nian, a continuat schimbul de păreri 
asupra unor aspecte esențiale ale 
vieții internaționale și, îndeosebi, cu 
privire la realizarea unei păci juste 
și durabile in Orientul Mijlociu.

In cadrul noii runde de convorbiri, 
tovarășul Yasser Arafat, referindu-se 
la evenimentele din ultimul timp pe
trecute în Orientul Mijlociu, a pre
zentat poziția Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei față de acestea, 
subliniind că O.E.P. a inițiat și des
fășurat o serie de acțiuni pentru gă
sirea de soluții in vederea rezolvării 
politice a problemelor complexe din 
această zonă, a intensificării proce
sului de instaurare a păcii în Orien
tul Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușes'cu, ară- 
tînd că problemele dinOrientul Mij
lociu trebuie privite in contextul ge
neral al situației internaționale, care 
continuă să fie deosebit de gravă, a 
subliniat necesitatea unirii eforturi
lor popoarelor, a forțelor iubitoare 
de pace din întreaga lume în vede
rea opririi cursului periculos al eve
nimentelor spre încordare și război, 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
și pentru dezarmare, -in primul rind 
pentru dezarmare nucleară, pentru

CASA CU MULTI COPII
semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii

Creșterea populației-o cauză pentru prezent,
o cauză pentru ziua de miine a țării

Oamenii muncii de la Combi
natul metalurgic din Cîmpia 
Turzii, colectiv care a lansat 
chemarea la întrecere către 
toate întreprinderile din indus
tria siderurgică și de prelucrări 
metalurgice, acționează energic 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului- și programului supli
mentar de producție pe acest 
an. Rezultate meritorii au obți
nut de la începutul anului și 
pină în prezent muncitorii din 
secția de cabluri de tracțiune 
(în fotografie), unde se reali
zează o gamă largă de produse 
necesare economiei naționale.

Foto : Sandu Cristian
Problemele demografice au repre

zentat dintotdeauna un subiect care 
a preocupat, in egală măsură, oame
nii politici, guvernele, oamenii de 
știință și opinia publică. Dar nicioda
tă interesul pentru aceste probleme
— în rindul opiniei publice mai ales
— nu a fost atît de mare ca in zi
lele noastre. Dacă am încerca să gă
sim o explicație a acestei realități 
ar trebui cu siguranță menționate 
profundele transformări sociale pe 
care le-a cunoscut societatea umană, 
îndeosebi în deceniile acestui secol, 
și care și-au pus cu putere ampren
ta pe evoluția fenomenelor și pro
ceselor demografice, în generai.

Progresul economic și cultural, ca 
și cel medical, a avut un impact 
spectaculos asupra reducerii morta
lității populației, iar durata medie a 
vieții — indicator sintetic al gradu
lui de civilizație materială și spiri
tuală a populației — a depășit in 
citeva țări europene 75 de ani. în- 
dreptindu-se spre nivelul, inimagi
nabil cu doar cîteva decenii în urmă, 
de 80 de ani ! Și aceasta, în condi
țiile in care știința medicală nu a 
descoperit, pină acum, remediul unor 
teribile maladii care seceră incă, a- 
nual, zeci de milioane de vieți.

Impactul factorilor socio-economici 
asupra natalității a fost și este mult 
mai complex și nuanțat. Deși fac
tori specifici au modelat evoluțiile 
naționale ale fenomenului, particu- 
larizîndu-le sub multe aspecte, o se
rie de factori sint comuni ansamblu
lui țărilor europene : fluxurile mi
gratorii sat-oraș și urbanizarea ra
pidă, transformările survenite în 
structura și funcțiile familiei, creș
terea proporției femeilor ocupate in 
ramuri economice neagricole, prelun
girea duratei școlarizării și altor for
me de instruire, răspîndirea practi
cilor și mijloacelor contraceptive. O 
natalitate extrem de ridicată nu pu-

tea fi compatibilă cu aceste trans
formări din domeniul social-econo- 
micului. Așa se explică procesul ge
neral de scădere a natalității și con
secința directă a acestei scăderi — 
diminuarea sporului natural al popu
lației.

Țara noastră nu a făcut excepție 
de la aceste evoluții generale. Cu 
particularități insă. Procesul de scă
dere a natalității a inceput la noi 
mai tirziu. Dar viteza sa de desfă
șurare a fost — începînd cu a doua 
jumătate a anilor ’50 — mai ridicată 
decit in alte țări europene.

Influența factorilor socio-econo
mici menționați asupra evoluției na
talității este o realitate incontesta
bilă. Dar, în condițiile concrete din 
țara. noastră, o influență negativă 
asupra ritmului de scădere a nata
lității a avut-o legislația extrem de 
liberală asupra întreruperii cursului' 
sarcinii, adoptată în anul 1957. Re
glementări mai responsabile ar fi 
frinat procesul de scădere a natali
tății și, cu certitudine, nu s-ar 
atins nivelurile scăzute pe care le 
cunoaștem.

Nivelul 
multe țări 
născuți la 
ficație se 
lori ? Se 
tincție netă între efectele imediate 
și cele pe termen lung (și foarte 
lung) ale unui anumit nivel al na
talității. în unele țări o natalitate 
de 10—12 născuți la 1 000 locuitori 
se află (în 1983) sub nivelul mor
talității generale (11—13 decese Ia 
1 000 locuitori). Consecința ? Popu
lația cunoaște în aceste țări un 
spor natural negativ, o scădere și, 
paralel, o accentuare a procesului 

îmbătrinire demografică (creș- 
ponderii

fi

actual al natalității în 
europene este de 10—14 
1 000 locuitori. Ce semni- 
poate atribui acestor va- 
cuvine a face aici o dis-

de 
terea 
nice). în alte țări, 
turală este cvasinulă.

lung, consecințele actualelor 
lori ale natalității din multe 
europene sint mult mai grave și 
ori dificil de sesizat. Semnificația 
pe termen lung a unui anumit nivel 
al natalității se oglindește in mă
sura in care o generație iși asigură 
propria-i inlocuire numerică. Acest 
raport nu poate fi sesizat cu indi
catorii demografici îndeobște folosiți 
(natalitate, fertilitate, mortalitate, 
spor natural). Este nevoie de deter
minarea unor indicatori mai com
plecși, cum este, de pildă, rata de re
producere. O valoare subunitară a 
acestui indicator este dovada neîn- 
locuirii generațiilor pe termen foar
te lung, dacă condițiile dintr-o anu
mită perioadă se mențin neschimba
te. Natalitatea actuală din multe țări 
europene se concretizează in rate de 
reproducere subunitare.

Cum se prezintă situația în țara 
noastră ? Evoluția nefavorabilă a na
talității în anii ’70 a continuat și 
după 1980, ajungînd în anul 1983 la 
14,3 născuți la 1 000 locuitori. Chiar 
dacă în raport cu multe țări euro
pene nivelul natalității s-a menținut 
la valori superioare, asigurînd o 
creștere a populației, trebuie subli
niat că acest nivei nu poate fi cali
ficat drept acceptabil. Menținerea a- 
cestui nivel pe o perioadă lungă de 
timp nu ar fi asigurat în viitor (cînd 
generațiile născute astăzi vor avea 
la rindul lor copii) înlocuirea gene
rațiilor, populația urmînd a înregis
tra deci o evoluție descendentă. Pe 
de altă parte, acest nivel al natali
tății ar fi avut efecte negative im
portante asupra structurii pe vîrste 
a populației. Ponderea populației de 
60 ani și peste ar fi crescut de la 14 
la sută cît este astăzi la 18 la sută

va- 
tări 

une-

populației vîrst- 
creșterea na- 

Pe termen

Dr. Vasile GHETAU
(Continuare in pag. a IlI-a)

este, in condițiile actuale, singura 
care poate duce la o soluționare poli
tică a problemelor din această zonă. 
Arătînd că s-a creat o situație care 
permite să se ajungă la organizarea 
unei astfel de conferințe, la in
tensificarea eforturilor de pace in 
Orientul Mijlociu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat hotă- 
rirea Partidului Comunist Român, și 
a României socialiste de a acționa, 
in continuare, pentru sprijinirea cau
zei drepte a poporului palestinian, 
pentru soluționarea pe cale politică, 
justă și durabilă, a problemelor din 
această regiune.

în cadrul convorbirilor a fost re
liefată. totodată, importanța întăririi 
unității și forței organizatorice a 
O.E.P., a dezvoltării colaborării din
tre țările arabe, ca o condiție esen
țială pentru rezolvarea situației ain 
Orientul Mijlociu.

Președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P. a dat o înaltă apreciere ac
țiunilor și inițiativelor întreprinse de 
România socialistă, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, in vederea in
staurării păcii in Orientul Mijlociu, 
a înfăptuirii dezideratelor legitime 
ale poporului palestinian.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Yasser Arafat și-au exprimat deose
bita satisfacție pentru noua intîlni-

__ cu 
acest prilej-, manifestindu-și, in ace
lași timp, dorința de a întări, in con
tinuare, relațiile de stnnsă prietenie 
și solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român, România socialistă și 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei, dintre popoarele român și pa
lestinian, in interesul reciproc, al so
luționării constructive a problemelor 
dip Orientul Mijlociu, al cauzei secu
rității și păcii in întreaga lume.

eliminarea forței și a amenințării cu 
folosirea forței din relațiile din
tre state și soluționarea tuturor con
flictelor și problemelor litigioase din 
diferite regiuni ale lumii numai și 
numai 
pentru 
nic de 
lume.

în .
Nicolae Ceaușescu a subliniat că se 
impune să fie intensificate acțiunile 
politice și diplomatice, să fie promo
vate noi inițiative și acțiuni pentru 
rezolvarea globală, pe calea tratati
velor, a situației din Orientul Mij
lociu, pentru realizarea păcii în 
ceastă regiune. Reafirmind, și 
acest prilej, poziția consecventă 
României privind soluționarea 
cale politică, prin tratative, a 
blemelor din Orientul Mijlociu, 
baza retragerii Israelului din 
toriile arabe 
boiului din 1967, a rezolvării proble
mei poporului palestinian — prin 
recunoașterea dreptului său la auto
determinare, inclusiv la crearea unui 
stat propriu, independent — a asigu
rării existenței, integrității și suvera
nității tuturor statelor din zonă, to
varășul Nicolae Ceaușescu a eviden
țiat însemnătatea și necesitatea or
ganizării unei conferințe internațio
nale, convocată și desfășurată sub 
egida O.N.U., care-să' ofere un radm •-•■re.1 -pentru -eonvorbrriie purtate 
favorabil de tratative directe și Ia 
care să participe toate părțile inte
resate, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, precum și 
U.R.S.S. și S.U.A., ceilalți membri 
permanenți ai Consiliului de Securi
tate, alte state care pot aduce o 
contribuție pozitivă la soluționarea 
politică a problemelor, la procesul de 
pace in Orientul Mijlociu. Calea or
ganizării unei astfel de conferințe

pe cale pașnică, prin tratative, 
asigurarea unui climat trai- 
pace și securitate in Întreaga

acest context, tovarășul

a- 
cu 
a 

pe
pro- 

pe 
teri- 

ocupate în urma răz-

Exigențele actului de decizie
Ce s-ar putea spune des

pre medicul care, aflat la 
căpătîiul unui bolnav, nu 
se hotărăște ce tratament 
să-i aplice ca să-i aline su
ferința și să-1 ' • -
Care l-ar privi 
milă și, poate, 
res. profesional, 
după aceea netul
burat de alte tre
buri ? S-ar putea 
imagina o aseme
nea alternativă ? 
N-ar părea ea gro- 
tescă, închipuită?

In orice profesiune, 
orice treaptă socială, 
punderile sint la fel 
mari. Diferența constă, 
poate, în faptul că, în une
le cazuri, lucrurile sint la 
vedere, mai ușor de sesi
zat. în orice compartiment 
de activitate însă, 
zia, tergiversarea aplicării 
unor măsuri care reclamă 
urgență sint tot atît de no
cive, de pernicioase. Nu 
există sector al vieții eco
nomice și sociale care să nu 
fie pus zilnic în fața unei 
solicitări noi, a unei cerin
țe presante și profund jus
tificate. Necesitatea acută 
de a folosi cu un plus de 
chibzuință resursele ener
getice va da posibilitatea

vindece ? 
numai cu 

cu inte- 
vâzindu-și

și altor întreprinderi să 
desfășoare o activitate nor
mală. Sarcina expresă de a 
pune mai grabnic în func
țiune o investiție echiva
lează cu noi locuri de mun
că, cu realizarea unor pro
duse de care este nevoie. 
Toate pot deveni, pe rînd

indeci-

și deseori simultan, coman
damente precise și autori
tare ale activității cotidie
ne. In competiția progresu
lui, ele trebuie recepțio
nate integral și neintirziat. 
Cer imediat un răspuns 
practic, o măsură bine cîn- 
tărită, o intervenție hotări- 
tă. Impun, nu o dată, o re
evaluare rapidă, dar pro
fundă, a modului nostru de 
a gîndi și munci.

Desigur, cele mai bune 
decizii nu sînt generate nu
mai de entuziasm, de do
rința de a face fără întîr- 
ziere un anumit lucru. Ca
litatea lor depinde de pre
cizia și densitatea infor
mațiilor. De luciditatea cu 
care sînt decantate varian-

tele posibile. De realismul 
măsurilor stabilite.. In sfir- 
șit, de robustețea forțelor 
angrenate în 
lor. Toate vor 
te cu balanța 
judecate după 

o intenție 
materia faptelor.

„Sfătuiește-te Cu 
toți și hotărăște 
singur", spune un 
mai vechi dicton. 
Timpul nostru, so
cietatea noastră l-a 
reconsiderat și com- 
adaptîndu-1 cerin-

înfăptuirea 
fi cîntări- 
eficienței, 
modul in 

a rodit

pletat, 
țelor vieții moderne, ca
racterului fundamental nou 
al relațiilor de muncă. „Să 
dezbatem, să hotărîm și să 
înfăptuim în colectiv" 
o formulă retorică, ci 
restituire obiectivă și 
cesară, o repunere 
drepturi a experienței, în
țelepciunii și inițiativei co
lective. Principiul autocon- 
ducerii muncitorești și-a 
materializat substanța, s-a 
consacrat ca metodă origi
nală, dar generală, de mun
că, de decizie. Organele 
supreme de conducere a

nu-i 
o 

ne- 
in

Cristian ANTONESCU
(Continuare in pag. a Ill-a)

ÎNSEMNĂRI

Pasiunea noului
La Stațiunea de 

cercetări agricole 
Șimnic, așezată in a- 
propierea Craiovei,
am purtat o discuție 
mai îndelungată cu 
directorul ei, ing. Mi
hai Nicolescu, om 
puterea virstei, 
vorbea calm și 
zat ; dimbovițean 
fel. dar cu o tempe- 
ranță ardelenească in 
tot ceea ce face și 
gindește. Stațiunea are 
peste douăzecișicinci 
de ani de activitate, 
adică de cercetare și, 
in tot acest răstimp, 
aici s-a format un co
lectiv omogen, compe
tent, de înaltă califi
care, implicat temei
nic in problemele a- 
griculturii doljene, in 
special, și ale celei 
din Oltenia in ge
neral.

Este una dintre pri
mele stațiuni care au 
dat un răspuns efi
cient problemelor 
complexe ridicate de 
procesul de moderni
zare a agriculturii. 
Pasionații cercetători 
de la Șimnic au acce
lerat cercetări de 
mare importanță pri
vind crearea de soiuri 
și hibrizi la principa
lele plante de cultură, 
au inițiat procesul de 
producere a semințe
lor din soiuri și hi
brizi cu potențial ri
dicat de producție, 
elaborînd, în același 
timp, tehnologii noi în 
cultura plantelor in 
condițiile pedoclima
tice specifice Olteniei. 
Directorul îmi vorbea 
despre preocuparea 
colectivului pe care-l 
conduce pentru crea
rea de noi soiuri ușor 
adaptabile condițiilor 
din Oltenia, pentru a- 
meliorarea soiurilor 
de porumb și fasole, 
despre eforturile con
centrate de a obține 
linii de griu rezisten
te climei din zonă. 
Sînt eforturi vechi de 
cițiva ani, care au dat 
deja roade, sînt e- 
forturi care au atins 
performanțe notabile 
și care-i determină pe 
agricultorii de 
ceste meleaguri 
trevadă, cu un 
mism justificat,

iu 
care 
așe- 

de

pe a- 
să în- 
opti- 
viito-

rul meseriei lor, de o 
tot mai mare pondere 
și importanță. Firește, 
pe lingă entuziasmul 
Și pasiunea cercetăto
rilor, stațiunea dispu
ne la ora actuală șl de 
baza materială nece
sară cercetării, de 
acel cadru optim ca
pabil să stimuleze 
creșterea neîncetată a 
producțiilor. Dacă fie
care dintre cercetă
torii stațiunii de la 
Șimnic reprezintă la 
ora actuală, prin 
gata experiență 
prin orizontul 
nic de cunoștințe, 
personalitate cu 
statut științific l 
conturat, nu e 
puțin adevărat că 
poate vorbi aici și de 
un veritabil spirit de 
echipă. Numai astfel 
se explică reușita 
multor experimente 
care au pretins o 
fructuoasă conlucrare, 
o asumare responsa
bilă a vocației și a 
sarcinilor revenite in 
cadrul unor acțiuni de 
anvergură.

Acum, cind proce
sul de transformare 
revoluționară a agri
culturii se află in pli
nă desfășurare, cind 
se cere tuturor să în
țeleagă că pământul 
este o avuție inesti
mabilă ce se cuvine 
mai bine și mai efi
cient gospodărită, co
lectivul Stațiunii de 
cercetări agricole de 
la Șimnic consideră 
că • este datoria lui 
să-și sporească efortu
rile pentru ca pămin
tul să așeze cantități 
cit mai mari de roa
de pe 
țiilor.
tătorii 
intr-o 
gătură 
producție, veghind 
tehnologiile să fie 
mai corect și operativ 
întocmite. La ceasul 
anotimpului alb, in 
laboratoarele Stațiu
nii de la Șimnic se 
pregătesc, într-o liniș
te aparentă, strate
giile recoltelor vii
toare.

bo
și 

temei- 
i, o 

un 
bine 
mai 

se

balanța produc- 
De fapt, cerce- 
de aici se află 
permanentă 
cu unitățile

Ie
de 
ca 
cit

Romulus 
DIACONESCU
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EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ - GENERALIZATĂ NEÎNTÎRZIAT!
Cum acționați pentru promovarea 

tehnologiilor moderne?

„Sclnteia" revine asupra unei experiențe deosebit de valoroase:
PROCEDEUL DE TURNARE A PIESELOR IN FORME VIDATE

In ultimii ani, intr-un șir de unități s-au acumulat deacum o serie 
de experiențe valoroase in ce privește perfecționarea producției și a teh
nologiilor de lucru. Esențial este ca aceste experiențe să fie făcute cunos
cute, să se acționeze sistematic, organizat pentru extinderea și genera
lizarea lor.

In urmă cu trei ani, ziarul nostru a publicat un ciclu de anchete des
pre o tehnologie modernă, de inaltă eficiență economică : tehnologia de 
turnare a pieselor în forme vidate, aplicată încă de atunci cu bune re
zultate la întreprinderea „Vulcan" din Capitală. Eficiența și avantajele 
nete ale acestui nou procedeu de turnare pledau cit se poate de convin
gător pentru generalizarea ei in cit mai multe întreprinderi. Ce s-a în- 
tîmplat de atunci ?

cam tot in situația de acum patru 
ani. Fiecare întreprindere își exe
cută instalații după modelul pe 
care-1 consideră specialiștii săi cel 
mai eficient. Cred că pentru a pu
tea faoe un pas înainte, trebuie re
nunțat la orgolii 
forțele.

care ne „macină"

înainte de ori
ce, considerăm că 
se impun a fi 
făcute cîteva pre
cizări despre acest 
procedeu tehno
logic. Un colectiv 
de specialiști și 
muncitori din ca
drul întreprinde
rii „Vulcan", con
dus de inginerul 
Constantin Vasi- 
le. cu sprijinul 
cadrelor univer

sitare de la Institutul politehnic Bucu
rești, Facultatea de metalurgie, reu
șește în vara anului 1982 să proiecteze 
și să realizeze prima instalație meca
nizată de turnare în forme vidate din 
țară. Demn de subliniat este faptul 
că noua tehnologie a fost concepută 
și realizată cu forțe proprii, prin 
autoutilare, instalația avînd o capa
citate anuală de 2 500—3 000 tone. 
Reușita specialiștilor și muncitorilor 
de la „Vulcan" a stîrnit atunci un in
teres cu totul deosebit. Un număr 
mare de specialiști metalurgi din 
Capitală și din țară s-au arătat in
teresați de preluarea și implementa
rea în alte întreprinderi a acestui 
procedeu deosebit de eficient. Moti
vele ? Iată-le înfățișate de inginerul 
Marian Zidărescu, coordonatorul co
lectivului de turnare în forme vida
te de la întreprinderea „Vulcan" din 
București. ...

— După cum atestă rezultatele ob
ținute atît în întreprinderea noastră, 
cit și în alte unități care au preluat 
și aplică această tehnologie, avanta
jele sint deosebit de concludente și 
convingătoare : consumul de ener
gie electrică se reduce cu peste 50 la 
sută, iar cel de gaze naturale în în
tregime ; productivitatea muncii 
crește simțitor la operațiile formare- 
turnare, obținîndu-se, totodată, im
portante economii de manoperă dato
rită eliminării operațiilor de curățire 
a pieselor; consumul de amestecuri 
de formare este diminuat aproape în 
totalitate, economisindu-se mari can
tități de nisip de turnătorie, care ne
cesită consumuri energetice foarte 
mari la extragere, prelucrare și 
transport; piesele turnate in forme 
vidate au o precizie ridicată, adao
surile de prelucrare fiind foarte mici, 
de cele mai multe ori eliminindu-se 
prelucrările prin așchiere.

Apare deci limpede faptul că toa
te aceste avantaje ale procesului de 
turnare cu ajutorul formelor vidate 
impun generalizarea sa cît mai 
grabnică. Și, într-adevăr, de la primii 
pași făcuți de colectivul de la „Vul
can", această tehnologie a fost pre
luată și se aplică cu bune rezultate, 
într-o formă sau alta, într-o serie 
de întreprinderi bucureștene și din 
țară, cum sînt : întreprinderea de 
mașini-agricole „Semănătoarea", în
treprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie", ambele din București, 
„Tehnofrig" Cluj-Napoca, „1 Mai" 
Ploiești, C.U.G. Iași, întreprinderile 
metalurgice din Buzău și Bacău ș.a.

Cu toate acestea, generalizarea a- 
cestui procedeu este departe de ceea 
ce ar presupune o adevărată genera
lizare. De ce ?

Cunoașteți 
avantajele

— Cînd afirmați că pe instalația 
aceasta se poate executa o gamă 
largă de piese turnate aveți In ve
dere și piese cu configurații diver
se și de diferite gabarite?

— Noi așa am gîndit-o. Pînă a- 
cum am turnat pe instalație două 
repere și sînt în curs de asimilare 
încă trei repere deosebit de com
plexe pentru întreprinderea de con
strucții de mașini Reșița, unde, de 
altfel, și urmează să livrăm insta
lația.

— La întreprinderea „Vulcan" se 
turnau o serie de repere încă de a- 
cum trei ani de zile. Nu vi se Dare 
că ați realizat prea puțin pentru 
timpul care a trecut de la începu
tul cercetărilor?

— într-adevăr, numărul de repe
re asimilat este mic. Inițial, după 
ce am executat proiectul instalației, 
am stabilit, de comun acord cu con
ducerea întreprinderii de accesorii 
metalice pentru industria textilă 
București, să se execute simultan 
două instalații. Una destinată insti
tutului, în scopul cercetărilor, cea 
de-a doua pentru întreprindere, 
creîndu-se astfel posibilitatea testă
rii ei în regim de producție. Din di
ferite motive, instalația de la între
prinderea cu care noi am 
nici in prezent nu este in 
finalizată. Referitor la

colaborat 
totalitate 
generali

zarea instalației în industrie, ne vom 
pronunța după livrarea acesteia Ia

O®®®

adevărată genera-

în vederea con
turării modalită
ților pentru ur
gentarea imple
mentării pe scară 
largă în industrie 
a acestei tehnolo
gii deosebit de 
eficiente, am e- 
fectuat un scurt 
sondaj in rîndul 
unor specialiști 
metalurgi din în
treprinderi. de la 
Institutul de cer

cetare științifică și inginerie tehno
logică pentru sectoare calde din Bucu
rești și din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, care se 
ocupă nemijlocit de acest nou pro
cedeu tehnologic, solicitîndu-le punc
tul de vedere privind măsurile și căi
le prin care turnarea cu ajutorul 
formelor vidate să fie grabnic gene
ralizată.

Ing. Constantin Vasile, șef atelier 
proiectare la întreprinderea „Vul
can", coordonatorul colectivului care 
a realizat pentru prima dată în țară 
o instalație de turnare în forme vi
date : „Putem afirma că la ora ac
tuală stăpînim întru totul tehnica 
turnării in forme vidate. Avem teh
nologia pusă la punct, instalația ini
țială a fost modernizată. Știu bine că 
și în alte întreprinderi din Capita
lă și din țară procedeul acesta deose
bit de eficient a „prins". Esențial 
este acum să facem pasul hotărîtor 
către generalizare. Cum văd eu po
sibil acest lucru ? In primul rînd, să 
se întocmească un proiect tip, deci 
să se clarifice soluția unei instalații 
optime, iar apoi să fie nominalizată 
o întreprindere care să producă in
stalațiile de turnare in forme vidate".

Ing. Mircea Marincescu, șef secție 
cercetare tehnologică pentru procese 
tehnologice în turnătorii din cadrul 
I.C.S.I.T.P.S.C. București, coordona
tor al programului de cercetare și 
proiectare a instalației mecanizate de 
turnare în forme vidate : „Extinde
rea și generalizarea acestui procedeu 
deosebit de avantajos, prin construi
rea unor instalații mecanizate, auto
matizate, de mare productivitate, tre
buie să constituie acum principala 
noastră preocupare. In acest sens, 
noi, cercetătorii și proiectanții. îm
preună cu specialiștii, maiștrii și 
muncitorii cu inaltă calificare din 
producție, trebuie să ne punem de 
acord atit asupra tipului de insta
lație, cit și asupra tehnologiei. Exis
tă acum mulți specialiști cu expe
riență în acest domeniu. Consider că, 
în următoarea fază, cel mai impor
tant lucru ar fi o intilnire intr-un 
cadru organizat a acestor specialiști, 
prilej cu care să se poată discuta tot 
ceea ce este mai bun in domeniu, atit 
în cercetare, cît și în producție, pen
tru ca apoi cu toții să mergem pc 
același drum, evitind paralelismele".

Ing. Traian Ghițulescu, șeful sec
ției a 8-a turnătorie din cadrul între
prinderii „Semănătoarea" București ; 
„Instalația noastră de turnare în for
me vidate, realizată prin autoutilare, 
funcționează cu bune rezultate de 
trei ani. Recent, am fost și am văzut 
Ia întreprinderea „Metalurgica" din 
Buzău o instalație de turnare în for
me vidate net superioară celei

Să se înceapă
cu

In una din paginile speciale pu
blicate de curînd în ziarul „Scinteia" 
cu privire la posibilitățile de creș
tere a fertilității solurilor podzolice 
și măsurile de ordin agropedoame- 
liorativ ce trebuie luate in acest 
scop, au fost aduse experiențe de 
mare v.- Joare care atestă potențialul 
uriaș pe care îl au aceste soluri 
pentru sporirea producției agricole 
atunci cînd sînt lucrate în mod ști
ințific.

Una din unitățile agricole care 
oferă o experiență concludentă, edi
ficatoare din toate punctele de ve
dere în ce privește posibilitățile de 
creștere a producției vegetale pe 
solurile sărace de tip smolniță-pod- 
zolită este cooperativa agricolă din 
Scornicești, județul Olt, Și cu alte 
prilejuri, în paginile ziarului nostru 
s-a scris pe larg despre experiența 
acestei unități. In articolul de față 
ne propunem să punem în evidență 
unele rezultate de producție din cele 
mai recente, care sînt urmare fi
rească a practicării consecvente a 
unui sistem de agricultură specific 
solurilor de tip smolniță-podzolită.

Prin lucrări ameliorative, podzolul 
pe care se face în prezent agricul
tură la cooperativa agricolă Scorni
cești a devenit un pămînt de bună 
calitate. Cea mai bună dovadă o 
reprezintă evoluția ascendentă a re
coltelor la asemenea niveluri care 
au adus acestei unități de patru ori 
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste".

La aceste succese nu s-a ajuns, se 
înțelege, dintr-o dată. Pînă la înre
gistrarea celor mai bune rezultate 
si deci la obținerea primei din cele 
patru înalte distincții, drumul a fost 
lung, marcat de căutări, de încercări 
în care experiența proprie s-a îm
pletit cu cercetarea științifică, toate 
avînd ca scop îmbunătățirea Calității 
pămîntului.

O apreciere a acestui efort, pre
cum și o magistrală prevedere vizio
nară a făcut-o în octombrie 1974 to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu oca
zia vizitei efectuate la Scornicești, 
cînd a spus : „Cei mai în vîrstă de 
aici — să nu spun cei mai bătrîni 
—'știu că înainte de război și chiar 
apoi, pînă în 1950—1955, dacă se ob
țineau 1 000 kg porumb la hectar, 
aceasta era socotită o producție 
bună. Recolta de 6 500 kg de porumb 
la hectar obținută în acest an este 
de 6 ori mai mare. Dacă am propu
ne ca în următorii 10—15 ani să ob
ținem de 6 ori mai mult ar însemna 
să ajungem la 30 000—36 000 kg pe 
hectar. Să nu credeți că prin 1990— 
2000 nu vom ajunge la aceasta ! Se 
va ajunge la această producție în 
România, ca de altfel și pe plan lesni pătrunderea rădăcinilor în prp- 
mondial !“. funzime. deci pentru exploatarea

La C.A.P. Scornicești această pre- unui volum mal mare de sol de că-

viziune a fost materializată. încă din 
1985, ari agricol, care, după cum se 
știe, nu a fost favorabil din punct 
de vedere al condițiilor climatice. 
Cooperativa agricolă a realizat, în 
medie la hectar, o producție de 22 500 
kg porumb știuleți pe cele 800 hec
tare aflate în cultură, iar pe o su
prafață de 43,5 hectare irigate în 
sistem local, recolta a fost de 31 800 
kg la hectar. Cu sprijinul specialiș
tilor și al cadrelor de conducere din 
această unitate prezentăm cîteva ele
mente ale strategiei întreprinse de-a 
lungul timpului — practic în ultimii 
10—15 ani — pentru înnobilarea pod-

tre plante. In 1985 a început cel de-al 
doilea ciclu de afînare adîncă a so
lului, scarificarea fiind efectuată 
deja pe 400 hectare și continuă, în 
acest an, pe aproape jumătate din 
suprafața arabilă.

îmbunătățirea structurii solului și 
a compoziției chimice este corelată 
îndeaproape cu administrarea Îngră
șămintelor organice. De subliniat că 
unitatea are un sector zootehnic dez
voltat : numeroase taurine si ovine, 
la care se adaugă complexul avicol 
cu un rulaj anual de aproape 1 mi
lion pui de găină și o jumătate de 
milion găini ouătoare. în acest fel

LA C.A.P. SCORNICEȘTI-OLT

zolului și transformarea acestuia în- 
tr-un sol de înaltă productivitate.

In urma cercetărilor întreprinse 
împreună cu Stațiunea de cercetări 
agricole Albota și prin colaborarea 
cu Stațiunea de cercetări agricole 
Caracal s-a procedat, in urmă cu 
peste 10 ani, la afînarea adîncă a so
lului. Lucrarea s-a executat la adîn- 
cimea de 60 cm, la intervale de 
100—150 cm, fără întoarcerea braz
dei. după care a ‘ 
tura de bază, la 
a demonstrat că 
lucrări pe soluri 
de argilă crește o dată cu adîncimea, 
iar în straturile profunde se găsesc 
compuși nocivi, desfundarea totală 
a solului cu întoarcerea brazdei nu 
dă rezultate pozitive. Chiar și des
fundarea totală a solului fără în
toarcerea brazdei, care are avantajul 
fată de prima că nu se scot la su
prafață substanțele nocive, nu sa
tisface cerințele culturilor, fiindcă 
afinarea transferă excesul de umi
ditate de la suprafață spre adînci- 
me. A fost necesară perforarea stra
turilor interioare tasate, pentru a în

fost efectuată arâ- 
30 cm. Experiența 
efectuarea acestei 
în care conținutul

se asigură lngrășămintele organice 
necesare fertilizării solului cu cite 
40—60 tone la hectar, din patru in 
patru ani. Pentru actualul an agricol 
au fost fertilizate 800 hectare, ceea 
ce reprezintă aproape o treime din 
terenul arabil. La cultura mare, de
jecțiile de pasăre, larg utilizate și la 
serele de legume, sînt administrate 
între 20—40 tone pe hectar, în func
ție de gradul de fermentare. Gunoiul 
de grajd este incorporat în sol o dată 
cu arătura de bază. La acțiunea de 
fertilizare se adaugă și efectul tîrli- 
rii. realizat în fiecare an cu oi și 
vaci.

In 1984 a fost Încheiat al treilea 
ciclu de amendare a întregii supra
fețe cu 4—5 tone carbonat de calciu la 
hectar, acțiune reluată din patru în 
patru ani, ceea ce reduce aciditatea 
solului. Lucrarea a fost continuată în 
1985 și se desfășoară și în prezent, 
astfel că în actualul an agricol va fi 
efectuată pe cea mai mare parte 
suprafața aflată în cultură.

De o deosebită utilitate a fost 
troducerea solei amelioratoare cu _ 
guminoase anuale și perene. Struc
tura culturilor a fost astfel concepu
tă incit să se înscrie în asolamente 
de 4—6 ani, pe sole cuprinse între

din

in- 
le-

PENTRU TINE, PENTRU TARĂ!

La Institutul de 
cercetare științi
fică, inginerie 
tehnologică și 
proiectare pentru 
sectoare calde 
din București 
( I.C.S.I.T.P.S.C. ) 
aflăm cu surprin
dere că, și aici, 
un colectiv com
pus din cercetă
tori, proiectanți și 
alți specialiști se 
ocupă de o lungă 

perioadă de timp de punerea ia 
punct a tehnologiei de... turnare in 
forme vidate ! în prezent, în secția 
microproducție este gata finalizată și 
se fac ultimele probe la o nouă insta
lație de turnare în forme vidate, cu 
un înalt grad de mecanizare.

Indiscutabil, este bine că un insti
tut de specialitate se ocupă de aceas
tă tehnologie, cercetînd, căutînd noi 
soluții pentru perfecționarea ei, cu 
mijloace tehnice moderne și specia- 
” _< ----- _.. , — dispoziție
____r_______  „ București. 
Deci după cîțiva ani buni de la pri
mul experiment reușit la întreprin
derea „Vulcan", specialiștii din ca
drul acestui institut au realizat, la 
rîndul lor, o instalație de turnare în 
forme vidate. S-a ținut seama de ex
periența acumulată la întreprinderea 
„Vulcan"? Este superioară această 
instalație celei existente la între
prinderea bucureșteană ?

— Cercetările pentru elaborarea 
tehnologiei de turnare în forme vi
date au început în institutul nostru 
cu cîțiva ani în urmă, mai exact în 
1980 — ne spune inginerul Adrian 
Hacman, din cadrul atelierului cer- 
cetare-proiectare utilaj pentru tur
nătorii — și a necesitat o serie de 
îmbunătățiri atît în ce privește pro
iectarea instalației, cît și a tehno
logiei de formare. Cît de bună este 
instalația noastră? Cel mai exact 
răspuns îl vor da rezultatele pro
belor pe care urmează să le efec
tuăm. Oricum, trebuie subliniat 
faptul că instalația are un înalt 
grad de mecanizare, asigură o pro
ductivitate ridicată și o precizie 
sporită a pieselor turnate, pretîn- 
du-se, totodată, la execuția unei 
game largi de piese turnate. Cunos- 
cînd ceea ce s-a realizat în acest 
domeniu și în alte întreprinderi din 
Capitală și din țară, noi considerăm 
instalația noastră drept un pas îna-

Orgolii care 
nu „produc4* 
decît
pagubă

Uști pe care nu-i are la 
întreprinderea „Vulcan"

Reșița. în funcție de rezultatele ob
ținute acolo vom întocmi un studiu 
menit să ducă la executarea unui 
proiect tip pentru o asemenea in
stalație de turnare în forme vidate.

Nu sîntem noi în măsură să a- 
preciem acum dacă cercetările efec
tuate pentru realizarea acestei in
stalații în cadrul institutului de spe
cialitate au durat mult sau puțin, 
dacă rezultatele obținute sînt la ni
velul cerințelor actuale ale economi
ei. Realitatea dovedește însă că, după 
trei ani de la punerea în funcțiune 
a primei instalații de turnare în for
me vidate la întreprinderea „Vul
can" București, încă nu s-au conturat 
o concepție clară, o soluție definitivă 
pentru extinderea și generalizarea 
acestei tehnologii.

Pentru a lămuri cît mal bine 
problema în discuție, solicităm in 
continuare opinia unui alt specia
list din cadrul institutului, cercetă
torul științific Lucian Dinescu:

— Mă ocup de mult de acest pro
cedeu de mare eficiență, căruia îi 
întrevăd în viitor un „tratament" 
mai bun decît pînă în prezent. Tre
buie să recunoaștem deschis că în 
cadrul institutului nostru atît cer
cetarea și proiectarea instalației, cît 
și punerea la punct a tehnologiei 
au durat nepermis de mult. Cauze
le sînt multiple și diverse. Unele 
țin de asimilarea unor piese și ma
teriale de către industria electro
tehnică și industria chimică, abso
lut necesare fluxului tehnologic; mă 
refer, în special, la aparatura elec
trică pentru instalație și la folia de 
plastic necesară turnării. Dar prin
cipala cauză a intîrzieril, consider 
eu, constă în slaba colaborare din
tre institut și întreprinderile care 
dispuneau de asemenea instalații, 
dintre noi, specialiștii care ne-am 
ocupat aici de acest procedeu de 
turnare, și colegii noștri metalurgi 
din întreprinderile bucureștene și 
din țară. Așa se explică faptul că 
în prezent există o mare diversita
te de instalații de turnare în for
me vidate, fiecare dintre ele reali
zată după alte proiecte și în altă 
variantă constructivă. Această di
versitate, cu efecte benefice pînă la 
un punct, are totuși, și o afirm cu 
toată răspunderea, repercusiuni ne
gative. Concret, în prezent, cînd 
tehnologia de turnare a pieselor în 
forme vidate ar fi trebuit să fie 
generalizată în industrie, sîntem

Rezultă, așadar, că In cel trei __ ____ ___ ______ ____  _______ ___
funcțiune a primei instalații de turnare în forme vidate la întreprinde
rea „Vulcan" București, intr-un șir de unități s-au realizat diferite insta
lații, dar FARA O COORDONARE ȘI FARA SA EXISTE CERTITUDI
NEA CA S-AU APLICAT CELE MAI EFICIENTE SOLUȚII. Altfel spus, 
s-au cheltuit o serie de fonduri fără să existe însă cadrul organizatoric 
menit să asigure o eficiență cit mai mare acestor cheltuieli. Este cit se 
poate de evident că STADIUL DE EXTINDERE A TEHNOLOGIEI DE 
TURNARE A PIESELOR ÎN FORME VIDATE NU ESTE SATISFĂCĂ
TOR, această stare de lucruri fiind în contradicție cu sarcinile mari pe 
care întreprinderile industriale le au în ce privește modernizarea fluxuri
lor de fabricație, creșterea productivității muncii și ridicarea calității pro
ducției, reducerea consumurilor energetice și de materii prime. De aceea, 
considerăm necesar ca toți factorii răspunzători de generalizarea acestui 
procedeu — ministerele și centralele care dispun de turnătorii — ȘI IN 
SPECIAL .INSTITUTUL CENTRAL DE SPECIALITATE SA ACȚIONEZE 
MULT MAI FERM PENTRU CLARIFICAREA RAPIDA A TUTUROR 
PROBLEMELOR CARE CONDIȚIONEAZĂ EXTINDEREA GRABNICA ȘI 
PE SCARA CÎT MAI LARGA A ACESTEI TEHNOLOGII.

Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 
de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 

de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!

De la contracte încheiate, 
la contracte suplimentate

pe 
care o avem noi. De altfel, am și în- 

a 
achiziționa o asemenea instalație de 
la Buzău, care se pretează specificu
lui nostru de fabricație. Referitor la 
generalizarea procedeului de turnare 
în forme vidate, cred că această ac
țiune trebuie judicios organizată și 
coordonată la nivelul economiei. La 
consfătuirea lucrătorilor din turnăto
rii, care s-a ținut anul trecut, s-a 
discutat mult problema turnării în 
forme vidate, dar nu s-a stabilit ni
mic precis. De aceea, cred că este ne
cesar, întîi de toate, să se inventarie
ze și să se adune tot ce este mai va
loros in acest domeniu, apoi să se 
întocmească un proiect tip, instruc
țiuni de folosire a instalațiilor și chiar 
broșuri pentru personalul care deser
vește aceste instalații. Dar pentru a 
ajunge la acest stadiu trebuie să ne 
punem de acord, noi, toți cei ce lu
crăm în acest domeniu.

Ing. Octavian Toma, inspector ge
neral în Direcția tehnică a Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini : „în cadrul acțiunilor de mo
dernizare a tuturor fluxurilor de fa
bricație din sectoarele calde, care ur
mează să se desfășoare în unitățile 
ministerului nostru, vom trece, acolo 
unde condițiile o impun, la dotarea 
turnătoriilor cu asemenea Instalații 
menite să asigure o creștere rapidă 
a productivității muncii, reducerea 
consumurilor energetice și de mate
rii prime. Pentru extinderea proce
deului în cît mai multe întreprinderi, 
consider necesar ca institutul central 
de specialitate (I.C.S.I.T.P.S.C.) să 
se implice mai mult, să asigure coor
donarea acțiunilor 
neralizarea acestei 
logii".

cheiat formele necesare pentru

ani care au trecut

care vizează ge- 
vaioroase tehno-

de Ia intrarea in

Anchetă realizată de
Gheorahe IONITA

încă de pe acum, în județul Te
leorman, planul anual de contrac
tări pe 1986 a fost realizat, la prin
cipalele sortimente. Dar încheierea 
contractelor nu a fost socotită ca în- 
semnînd încetarea activității în 
această direcție. Dimpotrivă, consi- 
derîndu-se — pe bună dreptate — 
că încheierea contractelor este o 
treaptă spre suplimentarea lor, s-a 
prevăzut livrarea la fondul de stat a 
unui volum mai mare de produse 
agroalimentare in comparație cu 
anul trecut.

Astfel, în acest an urmează să se 
livreze la fondul de stat — în plus 
față de 1985 — zece mii de ovine și 
cîteva sute de tone de came de bo
vine, porcine, pasăre, iepure etc. La 
lapte de vacă livrările de la gospo
dăriile populației, pe baza contrac
telor deja încheiate, urmează să 
crească de la 56 000 hl la 75 000 hl ; 
la ouă — de la două milioane la
14 milioane ; la legume — de la
15 200 tone la 17 810 tone. Cantități 
sporite au fost contractate și Ia 
fructe, struguri, fasole, sfeclă de za
hăr și floarea-soarelui.

Deși contractele încheiate pînă la 
această dată depășesc nivelul plani
ficat la numeroase produse, acțiu
nea de contractare continuă, pentru 
realizarea unor cantități suplimen
tare la toate sortimentele. In acest 
scop, consiliile populare, întreprin
derile contractante sînt preocupate de 
asigurarea condițiilor necesare dez
voltării producției agricole in gos
podăriile populației, in vederea su
plimentării sarcinilor contractuale. 
Cum se acționează concret în acest 
sens ?

FURAJE MAI MULTE. 
DIN RESURSE LOCALE

— In mod deosebit ne preocupăm 
de asigurarea furajelor necesare în- 
grășării animalelor — ne spune 
Vasile Boncotă, directorul general 
al direcției agricole județene. In 
condițiile specifice județului nostru, 
cu suprafețe reduse de pajiști, pu
nem accentul pe culturile duble 
furajere. Ținînd seama de efectivele 
de animale existente în gospodării
le populației și de producția de 
carne, lapte și lînă contractată cu 
statul, vom mări în acest an de 
peste 3 ori suprafețele de culturi 
duble cu plante furajere.

De asemenea, asigurăm semințe 
de plante de nutreț pentru a fi în- 
sămînțate pe loturile personale și pe 
o parte din pășunile comunale. 
Avem, in această direcție, o expe
riență bună, ce va fi generalizată : 
cu sprijinul întreprinderii județene 
de îmbunătățire și exploatare a pa
jiștilor au fost însămînțate de pe 
acum cinci mii hectare de izlazuri 
cu lucernă și ierburi valoroase, care 
se repartizează pentru cosit și pă- 
șunat celor ce contractează cu sta

tul animale și produse animaliere. 
Tot pentru sporirea bazei furajere 
prin valorificarea resurselor locale 
vom repartiza cetățenilor terenurile 
cu iarbă pentru cosit și pășunat din 
zona căilor de comunicație, diguri, 
canale de irigații, păduri pășuna- 
bile.

Așa cum procedează bunii gospo
dari din Mereni, Blejești, Purani, 
Furculești. Peretu. vom recolta can
tități sporite de furaje in sistemul 
acordului global, o parte din furaje 
revenind gospodăriilor populației.

In cadrul sprijinului acordat gos
podăriilor populației pentru creș
terea producției agricole pe tere
nurile aflate în folosință personală 
se înscriu și preocupările pe linia 
generalizării experienței existente 
în privința cultivării legumelor și.

însemnări 
din județul Teleorman

în mod deosebit, a celor timpurii. 
De altfel, pregătirile pentru asigu
rarea semințelor din soiuri valo
roase, adaptate condițiilor locale, și 
pentru producerea răsadurilor au și 
început. In acest an, prin cooperati
vele de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor sînt asigurate 
unelte agricole și îngrășăminte chi
mice, ca și folia de polietilenă ne
cesară amenajării solariilor.

COOPERARE RECIPROC 
AVANTAJOASA

Concomitent cu acțiunea de înche
iere a contractelor de produse agro
alimentare, s-au făcut livrări la 
fondul de stat. Consiliile populare, 
împreună cu reprezentanții între
prinderilor contractante analizea
ză săptăminal modul cum se rea
lizează contractele încheiate, urmă
rind înlăturarea operativă a nea
junsurilor ce mai apar. In această 
direcție, un rol' esențial revine con
siliului județean pentru industriali
zarea și achiziționarea produselor 
agricole.

— In activitatea noastră conlu
crăm îndeaproape cu consiliile popu
lare și cu organele agricole — sub
liniază directorul consiliului, Jean 
Sardu. Acordăm prioritate soluțio
nării problemelor legate de asigu
rarea bazei materiale necesare rea
lizării contractelor. In acest scop 
vor fi livrați în acest an gospodării
lor populației 20 000 de purcei șl 
două milioane de pui, pentru creș
terea și contractarea la fondul de 
stat. Experiența anilor trecuți a de
monstrat că acest sprijin poate 
deveni mai eficient dacă organi
zăm creșterea puilor în spații ame
najate și îi livrăm nu ca „pui de o

zi", ci la vîrsta de 3—4 săptămîni, 
pierderile fiind astfel mult reduse. 
Ca atare, în acest an vom asigura 
un număr sporit de „pui zburați" — 
cum li se spune acestora — pe care 
ii creștem in adăposturi amenajate 
în cadrul UJECOOP și în unele 
grajduri ale cooperativelor agricole 
(după scoaterea animalelor la pă
șunat). De asemenea, vom asigura 
pui de carne cu un potențial biolo
gic superior de la întreprinderea 
avicolă de stat Alexandria. In ace
lași mod procedăm și în ce pri
vește livrarea purceilor, o parte ur- 
mînd să fie livrați la greutatea de 
20—25 kg, asigurind premise pentru 
menținerea lor într-o bună stare de 
sănătate.

Diversificarea formelor de coope
rare intre unitățile agricole socia
liste și gospodăriile populației îm
bracă și alte forme. Bunăoară, uni
tățile consiliului pentru industria
lizarea și achiziționarea produselor 
agricole vor îngrășa în spațiile pro
prii 15 000 de miei cumpărați de la 
gospodăriile populației. Tot în ca
drul cooperării reciproc avantajoa
se se înscrie îngrășarea unui număr 
de 25 000 berbecuți — pe bază de 
contracte între unitățile noastre și 
gospodăriile populației.

...In județul Teleorman, consilii
le populare, cooperația de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor urmăresc ca, în cadrul acțiunii 
de contractare, să asigure și o di
versificare a sortimentelor de pro
duse pentru fondul de stat.

— Pentru a pune în valoare con
dițiile naturale și experiența lo
cuitorilor din județ — ne spune Vio
rel Pauleanu, vicepreședinte al 
UJECOOP-Teleorman — am înche
iat contracte pentru livrarea a 82 
tone carne de gîscă și a unei canti
tăți de pene în valoare de aproape 
două milioane de lei. De asemenea 
ne preocupă crearea unei mătei va
loroase de animale mici. Anul tre
cut UJECOOP a adus 1 200 iepuri 
de prăsilă, din rase superioare, pen
tru a ameliora matca de animale 
din gospodăriile populației. In ace
lași mod vom sprijini gospodăriile 
populației să crească și să contrac
teze mai multe curci din hibrizii cei 
mai valoroși.

...In rîndurile de față am prezen
tat doar cîteva din multiplele forme 
de sprijinire a gospodăriilor popu
lației din județul Teleorman, spri
jin ce are în vedere sporirea pro
ducției agricole în gospodăriile 
populației și, pe această bază, reali
zarea și depășirea cantităților de 
produse contractate. Este de aștep
tat ca acest sprijin să se reflecte 
într-o sporire considerabilă, încă de 
pe acum, a livrărilor de produse la 
fondul.de stat.

C. BORDEIANU

50—100 hectare. In acest an, pentru 
a se asigura o rotație bună a cultu
rilor, se vor cultiva 160 hecțare cu 
lucernă și trifoi, 190 hectare cu legu
minoase anuale și 170 hectare cu gra- 
minee perene, care lasă în sol canti
tăți apreciabile de azot, fixează mi- 
croelementele favorabile și preîntîm- 
pină infestarea cu substanțe nocive.

Cartarea pedologică a fost efec
tuată pe fiecare palmă de pămînt, 
întreaga suprafață a fost catalogată, 
astfel incit lucrările de fertilizare se 
pot face în mod diferențiat, pe sole. 
Totodată, soiurile luate în cultură au 
fost încercate și urmărite, ani la 
rînd. pe loturi experimentale, ajun- 
gîndu-se la cele mai potrivite pentru 
condițiile locale de sol și climă. Cu 
ajutorul cercetării științifice au fost 
elaborate și îmbunătățite continuu 
tehnologiile pentru fiecare cultură 
in parte, iar acestea sînt aplicate cu 
cea mai mare răspundere. Erbicida- 
rea păioaselor și, cînd este cazul, 
plivirea buruienilor, întreținerea po
rumbului prin 3—4 prașile manuale 
asigură buna dezvoltare a culturilor. 
Anul trecut, datorită contribuției 
elevilor de la liceul agroindustrial 
din localitate, cele 800 hectare cu 
porumb au fost prășite, de fiecare 
dată, în 5—6 zile. Recoltarea în 
timpul optim — în 6—8 zile a păioa
selor și în maximum 14 zile a po
rumbului — previne pierderile de 
orice fel. Nu insistăm aici asupra a- 
cestora. Cert este că producțiile de 
vîrf realizate la C.A.P. Scornicești la 
toate culturile, nu numai la porumb, 
reprezintă rezultatul firesc al aplică
rii tehnologiilor de vîrf în agricul
tură.

Tovarășul Alexandru Turcin, pre
ședintele cooperativei agricole, ne-a 
spus că in 1986 cooperatorii s-au an
gajat să realizeze peste 24 000 kg po
rumb știuleți, în medie, la hectar pe 
toată suprafața cultivată, iar pe 150 
hectare să se obțină, în medie la 
hectar, 30 000 kg porumb știuleți. Iar 
angajamentul asumat va deveni faptă 
avînd la bază o bună cunoaștere a 
pămîntului pe care agricultorii din 
Scornicești îl lucrează și pe care îl 
determină să producă tot mai mult 
cu ajutorul cercetării științifice.

„Acționăm în așa fel îneît expe
riența de aici să fie extinsă la ni
velul tuturor unităților agricole din 
consiliul agroindustrial Scornicești" 
— precizează tovarășul Dumitru 
Brenciu, organizatorul de partid. De 
altfel, bogata și bine verificata ex
periență de aici este preluată și ge
neralizată de tot mai multe unități 
agricole din județul Olt, .Aceasta nu 
se face în mod întîmplător, ci pe 
baza unor programe speciale, alcă
tuite și urmărite de comitetul jude
țean de partid, de organele de spe
cialitate din județ. Angajamentul a- 
sumat de organizația județeană de 
partid în fața conducerii partidului 
si statului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este ca, în acest 
an, în județ să se obțină peste 20 000 
kilograme porumb știuleți, în medie, 
la hectar pe suprafețele cuprinse în 
sistem irigat, și 15 000 kilogra
me pe 34 000 hectare, la neirigat, 
producții de vîrf la celelalte culturi.

Mihai GR1GOROȘCUTA
corespondentul „Scînteii”

Marile resurse 
ale agriculturii 
(Urmare din pag. I)

Agricultura noastră dispune de 
un sistem organizatoric menit să 
asigure îndeplinirea întocmai a tu
turor sarcinilor puse de partid în 
fața oamenilor muncii de la sate. 
Important este ca. începînd de la 
ferma de producție și pînă la uni
tățile agricole și consiliile agroin
dustriale, pretutindeni să se acțio
neze pentru organizarea temeinică 
a muncii, introducerea unui spirit 
desăvîrșit de ordine și disciplină, 
astfel îneît să se asigure ridicarea 
întregii activități din agricultură la 
nivelul exigențelor actualei etape 
de dezvoltare a țării, Trăgîndu-se 
concluziile care se impun din lip
surile ce s-au manifestat în ce pri
vește organizarea producției și a 
muncii, în mobilizarea forțelor care 
lucrează în agricultură, în condu
cerea și îndrumarea proceselor de 
producție, este nevoie să se acțio
neze cu răspundere și fermitate 
pentru îmbunătățirea activității în 
toate sectoarele.

Sarcini deosebite revin în acest 
sens organelor și organizațiilor de 
partid, care, așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, 
trebuie să acționeze cu mai multă 
răspundere în înfăptuirea rolului 
pe care îl au în organizarea și con
ducerea întregii activități din agri
cultură, în unirea eforturilor tutu
ror oamenilor muncii care lucrează 
în această ramură pentru realizarea 
programelor și planurilor stabilite de 
conducerea partidului. Criteriul fun
damental de apreciere a activității 
organelor și organizațiilor de partid 
de la sate, a activității desfășurate 
de comitetele județene de partid în 
agricultură îl constituie rezultatele 
obținute de unitățile agricole în 
creșterea producției vegetale și ani
male. Iar pentru ca aceste rezultate 
să fie la nivelul cerințelor actuale 
este necesară o îmbunătățire radi
cală a muncii de partid la sate, o 
integrare organică a acesteia în ac
tivitatea desfășurată de lucrătorii 
ogoarelor.

Există toate condițiile pentru în
deplinirea sarcinilor ce revin agri
culturii în 1986. înfăptuirea lor 
cere eforturi deosebite, o participa
re activă și responsabilă a tuturor 
oamenilor muncii de la sate. Stă în 
puterea întregii țărănimi ca, mun
cind fără preget, cu abnegație și 
pricepere. în spiritul exigențelor 
formulate de conducerea partidu
lui, să asigure realizarea în acest 
an a unor producții agricole mult 
superioare, să-și sporească contri
buția la creșterea venitului națio
nal, a avuției societății noastre, 
punînd astfel o bază trainică în
făptuirii obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui pentru această ramură de bază 
a economiei naționale.

fondul.de
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SESIUNILE CONSILIILOR POPULARE 

Crește averea obștească, crește și răspunderea
de administrarea ei

Cu cît crește șl se dezvoltă o lo
calitate, cu atît devin mai complexe 
și de amploare problemele pe care 
le au de rezolvat edilii. Este o rea
litate ce se confirmă și în munici
piul St Gheorghe, din județul 
Covasna, așa cum se înfățișea
ză el astăzi, creație a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", a politicii inau
gurate de Congresul al IX-lea al 
partidului de amplasare judicioasă a 
forțelor de producție, de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor țării.

Cu două decenii în urmă era un 
orășel de provincie, avînd mai puțin 
de 20 000 de locuitori ; realiza o pro
ducție industrială modestă și avea o 
zestre edilitară săracă. Fondul loca
tiv de stat număra 113 apartamente. 
In urma orientărilor secretarului ge
neral al partidului, a indicațiilor 
prilejuite de numeroasele sale vizite, 
s-a născut o așezare urbană moder
nă, cu o industrie puternică. Noua 
platformă industrială, cuprinzînd 
unități reprezentative ale industriei 
constructoare de mașini, electroteh
nice, chimice, de prelucrare a lemnu
lui, textilă și alimentară realizează 
anual o producție de aproape 6 mi
liarde lei, de peste 17 ori mai mare 
decît în urmă cu 20 de ani. Ca peste 
tot în țară, industria, care a creat nu 
mai puțin de 25 000 noi locuri de 

1 muncă, a atras după sine progresul 
urbanistic : 16 600 de apartamente 
noi, moderne edificii social-culturale. 
S-au trasat artere de circulație mai 
largi, au apărut cartiere noi. Nivelul 
actual de trai al locuitorilor poate 
fi apreciat și după volumul desfa
cerilor de mărfuri în 1985 : peste un 
miliard de lei.

Iată, comprimată în clteva cuvinte, 
o schiță a drumului parcurs de 
această localitate în numai 20 de ani, 
iată ce zestre bogată revine consi
liului popular spre administrare. Iar 
răspunderea celor aleși de cetățeni 
este direct proporțională cu valoarea 
de azi a proprietății obștești.

Ca buni gospodari ai economiei. 
Recenta sesiune a consiliului popu
lar municipal a fost un bun prilej 
de dezbatere, de către deputați și in
vitați, a unor documente de mare 
însemnătate pentru dezvoltarea, în 
continuare, a localității, pentru bună
starea populației.

Fiind prima din 1986, sesiunea a 
pus în atenția participanților o se
rie de planuri și programe de larg 
interes pentru întregul an : planul 
de dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial pe 1986, planul de 
’ezvoltare a agriculturii și industriei 
limentare, bugetul local, programul 

privind autoconducerea și autoapro- 
vizionarea, planurile de cultivare a 
terenurilor și de creștere a animale
lor în gospodăriile populației, pre
cum și cele privind obligațiile de 
contractare la fondul de stat, raport 
privind soluționarea petițiilor adre
sate de cetățeni. După cum se vede, 
o ordine de zi bogată, fiecare punct 
însemnînd asumarea unor responsa
bilități importante și precise pentru 
fiecare din cei prezenți.

Acest lucru s-a făcut simțit, din 
plin, în timpul lucrărilor. Am asistat 
la o dezbatere în care s-a vorbit nu 
mult, dar cu miez, fiecare vorbitor 
considerindu-se implicat în înfăp
tuirea hotărîrilor supuse aprobării. 
Au fost și momente cînd discuția, 
fără a se abate de la caracterul ei 
organizat, a devenit mai aprinsă, ce
lui aflat la tribună punîndu-i-se în
trebări „mai puțin comode" sau 
adresîndu-i-se observații și critici 
directe de către cei aflați în sală. 
Aceasta pentru că, nu întîmplător. 
cei ce s-au înscris la discuții erau 
tocmai factorii răspunzători, într-un 
domeniu sau altul, de traducerea în 
faptă a prevederilor din amintitele 
planuri și programe.

Așa cum s-a arătat mal sus, una 
din marile avuții ale municipiului 
este industria. Era, deci, firesc să 
se situeze în centrul discuțiilor pro
blema folosirii, cu maximum de 
chibzuință, a bazei materiale moder
ne de care dispun unitățile din raza
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(Urmare din pag. I)
gestiunii obștești reunesc 
în același cerc de interese, 
al interesului general, pe 
proprietari, producători și 
beneficiari. In uriașe amfi
teatre ale democrației mun
citorești aceștia dezbat cu 
spirit practic problemele 
promovării progresului teh
nic, elaborează strategia în
noirii și modernizării pro
duselor, descifrează noi so
luții de muncă, elucidează 
secretele unei mai bune or
ganizări.

Hotărîri și măsuri nu se 
iau numai în adunări gene
rale. Din simplul motiv că 
acestea nu sînt ținute în 
fiecare zi. In schimb. în 
fiecare zi apar probleme 
noi, uneori dificile, situații 
ieșite din tiparele cunoscu
te și care refuză categoric 
rezolvări de rutină, amî- 
nări. Un proiect dificil 
trebuie elaborat rapid.

Confruntați cu ele, unii 
nu pot, pur și simplu, de
cide. Zicala „de ce să mă 
leg la cap cînd nu mă 

orașului. Deputatul Szen Zoltan, di
rectorul întreprinderii textile „Ol
tul", a înfățișat sesiunii sarcinile 
mari ce stau in fața colectivului in 
acest an, evidențiind mijloacele de 
realizare a lor în chip exemplar. La 
ansamblul preocupărilor din indus
tria municipiului s-a referit, mai pe 
larg, deputatul Balint Biro, directo
rul filialei județene a Băncii de in
vestiții ca și alți vorbitori, reliefîn- 
du-se însemnătatea obiectivelor și a 
sarcinilor trasate de secretarul ge
neral al partidului, de recentele 
ședințe ale Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Chiar și intr-un municipiu pămîn- 
tul poate să producă. Pornind de la 
realizările, dar și neajunsurile acti
vității din anul trecut. Ion Bălan, 
directorul întreprinderii de industria
lizare a laptelui, a prezentat succint 
diferite forme de atragere a popu
lației la încheierea de contracte, 
pentru livrări de produse. între 
aceste forme — asigurarea, cu spri
jinul consiliului popular, a suprafe
țelor de pășune pentru locuitorii 
municipiului care dețin animale. In 
1985, media cantităților de lapte 
predat, pe o vacă, a fost de 1200

însemnări de la sesiunea 
Consiliului popular al mu
nicipiului Sf. Gheorghe, 

județul Covasna

litri. Există, deci, o bază bună de 
pornire pentru contractările din 
acest an, arăta vorbitorul. Cineva 
l-a întrerupt, însă, pentru a preciza : 
„Pentru niște vaci «crescute la oraș», 
1 200 litri predați într-un an consti
tuie, desigur, un rezultat bun. Dar 
să nu uităm, totuși, că municipiul 
consumă aproximativ jumătate din 
laptele muls de la vacile din secto
rul cooperatist al județului. In com
ponența municipiului intră și două 
comune, astfel încît trebuie făcute 
eforturi mai mari pentru sporirea 
cantităților obținute din gospodăriile 
populației".

O precizare Importantă întrucît, 
așa cum a rezultat din intervenția 
tovarășei Clara Demeter, director 
adjunct la direcția comercială jude
țeană, aprovizionarea municipiului ar 
fi putut fi mai bună, In 1985, dacă, 
în conformitate cu principiul auto- 
conducerii și autoaprovizionării, s-ar 
fi Îndeplinit planul de predare la 
fondul centralizat al statului, de către 
toți contractanții.

Mulți dintre deputății șl Invitat» 
care au luat cuvîntul s-au referit la 
modul cum este gospodărită o pre
țioasă avuție obștească — pămlntul, 
obiectivele cuprinse in programele 
supuse dezbaterii fiind dimensionate 
in funcție de potențialul acestuia. 
Astfel, Panucs Alexandru, medic ve
terinar, s-a referit la efortul sporit 
ce este așteptat de la cele 2 500 de 
gospodării ale populației, ca și de la 
gospodăriile-anexă. „Avem planuri 
bune, am elaborat măsuri chibzuite, 
spunea el, dar trebuie să le și reali
zăm. Pentru aceasta este nevoie să 
fim mai exigenți cu cei ce dispun de 
mijloace de producție și nu le folo
sesc cum trebuie : sînt unități socia
liste ce dețin suprafețe de pășuni, 
dar nu realizează producțiile inten
sive de nutrețuri de care e nevoie, 
există destule gospodării care, deși 
au posibilități, nu cresc animale. 
Pentru a stimula producția zooteh
nică, la cetățeni, vorbitorul propu
nea revitalizarea comisiei pastorale, 
care nu și-a făcut deloc datoria 
pînă-n prezent.

In aceeași ordine de idei s-a înscris 
și intervenția — cu accent auto
critic, a directorului asociației inter- 
cooperatiste cu profil horticol, din 
Sf. Gheorghe, Eccse Francisc : „Deși 
planul de producție pe 1985 a fost 
îndeplinit și depășit, nu putem să

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 11 februarie, ora 20 — 
14 februarie, ora 20. In țară : Vrfemea 
va continua să se răcească în cea 
mal mare parte a țării. Cerul va fi 
variabil, mal mult noros In regiunile 
din sudul șl sud-estul țării, unde vor 
cădea ninsori locale. In rest — nin
sori Izolate. Vlntul va sufla moderat, 
cu intensificări In regiunile extra- 

Exigențele actului de decizie
doare" condensează întrea
ga lor filozofie, este codul 
manierelor lor profesiona
le. Sînt obsedați să nu facă 
nici un pas greșit. „Facem 
așa de ani de zile, metoda 
e verificată. Nu văd de ce 
am schimba-o", își exprimă 
inerția nedumerirea. Pentru 
fiecare idee sau propunere 
nouă cere note și explicații 
suplimentare. Se intere
sează dacă altcineva a mai 
făcut înainte așa ceva. Ca 
după aceea, experiența al
tora, orieit de concludentă, 
să i se Rară totuși străină. 
Iși consumă cu răbdare 
energia, nu pentru a verifi
ca adevărul din argumen
tele celuilalt, ci pentru a-și 
impune sferturile sale de 
adevăr.

Indiscutabil, nici unei 
persoane aflate într-o 
muncă de conducere, de la 
maistru pînă la director, 
nimănui nu i se poate cere 
și nici nu i se poate per
mite să ia decizii care să 
contravină hotărîrilor co
lective. legilor tării. Dim
potrivă. este dator să

acționeze tocmai în acest 
sens fără amînări. fără 
complicații inutile, să 
adopte măsuri, să dea dis
poziții, asigurînd și condi
țiile pentru aplicarea lor. 
Nu trebuie convocate șe
dințe, irosit timpul și con
sumate energii în discuții 
inutile, atunci cînd o situa
ție este cunoscută în amă
nunt, cînd realitatea recla
mă o soluție rapidă. Și, 
mai ales, cînd este limpe
de că orice amînare devi
ne costisitoare.

Nehotărîrea în numele 
responsabilității, a pruden
ței cu care sînt cîntărite 
faptele, nu este justificată 
cu nimic. Ea poartă ade
sea numele incompetenței, 
al lipsei de răspundere.

Temeinicia și oportunita
tea unei hotărîri, modul în 
care acționează efectiv 
după aceea, puterea de a o 
înfăptui sînt semne de re
cunoaștere ale angajării, 
implicării, participării. Prin 
ele sint definite nu numai 
punctualitatea în rezolva
rea unei probleme de ser

ne declarăm mulțumiți. Prea puține 
sortimente de legume am oferit pie- 
ții, de fapt mai mult cartofi. Or, 
putem planta și altele. (Unul din 
participant i-a făcut, pe loc, o su
gestie : „Vrem să mîncăm salată 
verde crescută la Sf. Gheorghe !“). 
Am plantat 105 hectare de, livezi cu 
meri, coacăzi negri și roșii, vrem să 
extindem culturile de căpșuni și, în 
general, procentul de 8 la sută spor 
de plan să se regăsească și într-o 
diversitate a ofertei pe piața locală".

A rezultat, din discuții, o tot mai 
clară înțelegere a faptului că buna 
aprovizionare a localității depinde și 
de cetățenii înșiși, de receptivitatea 
lor față de sarcina îndeplinirii planu
lui la livrările către stat. Așa cum 
sublinia președintele consiliului 
popular municipal, tovarășul Orban 
Arpad, trebuie folosit orice prilej 
pentru a explica bine oamenilor a- 
ceastă îndatorire cetățenească, a-i 
convinge că îndeplinirea ei răspun
de propriilor lor interese.

„Cum întreținem zestrea edili
tară ?“ Cele aproape 17 000 de apar
tamente, spațiile comerciale, sanita
re, așezămintele de cultură, parcu
rile și străzile sînt cadrul vieții de 
zi cu zi al locuitorilor acestui tînăr 
municipiu. Ele au fost ridicate cu 
cheltuială și fiecare cetățean sau fac
tor de răspundere trebuie să fie cpn- 
știent că trebuie cît mai bine îngri
jite și întreținute spre a nu le de
grada timpul și neglijenta. Din cele 
spuse, în sesiune, de Tamas Dombi, 
directorul Exploatării de gospodărie 
comunală și locativă, a reieșit că edi
lii au făcut eforturi serioase pentru 
conservarea, în stare bună, a blocu
rilor de locuințe mai vechi, de spo
rire a gradului de confort, acest ca
pitol reprezentînd peste 7 milioane 
lei în 1985.

In această importantă acțiune, con
siliul popular se sprijină pe colecti
vele asociațiilor de locatari, pe ini
țiativa și spiritul lor gospodăresc. 
Totuși, sînt încă cetățeni care ignoră 
efortul general pentru păstrarea 
acestor valoroase bunuri obștești, 
care sînt locuințele. Au fost depis
tate cazuri de deteriorare gravă a 
apartamentelor, ceea ce a dus la eva
cuarea a 35 de astfel de locatari. Au 
fost sancționate și cazurile de nepă
sare fată de ceea ce s-a realizat, prin 
eforturi conjugate, de către primărie 
și cetățeni, pentru înfrumusețarea 
orașului, aplicîndu-se un număr de 
amenzi. S-a subliniat, de aceea, ne
cesitatea creării și stimulării unei 
opinii de masă mai active, care să 
impună, în toate împrejurările, o 
comportare civilizată, pe măsura 
condițiilor create în acest modem și 
frumos oraș transilvan.

Stăruința cu care consiliul popular 
urmărește păstrarea bunurilor încre
dințate va fi — și trebuie să fie — 
mai mare în acest an întrucît reali
zărilor existente li se vor adăuga 
altele noi, ce vor continua procesul 
de urbanizare început cu două dece
nii în urină. Spicuim dintre obiecti
vele mai importante : încă 528 de 
apartamente, îmbunătățirea confor
tului în alte 200 de apartamente din 
cele existente, începerea lucrărilor la 
o nouă școală cu 16 săli de dasă, 
precum și la stația de captare și tra
tare a apelor uzate și a unității de 
prestări servicii, finalizarea pieței 
Qăbor Aron și a buclelor de legătu
ră din zona podului de peste Olt — 
si multe altele, a căror înfăptuire s-a 
aflat pe ordinea de zi a sesiunii.

Deputății, în frunte cu președin
tele consiliului popular, au părăsit 
sesiunea știind exact ce au de făcut 
pentru ca, acționînd umăr la umăr 
cu cetățenii, planurile și programele 
dezbătute și votate să devină faptă, 
răspunzînd, în felul acesta, încrederii 
oamenilor muncii care i-au ales, ce
rințelor sporirii avutului obștesc, în
floririi mai departe a acestor me
leaguri.

Rodica ȘERBAN

carpatlce, viscolind trecător zăpada. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 15 și minus 5 grade, 
local mal scăzute în centrul șl nordul 
țării, unde vor coborî sub minus 20 
de grade, dar ușor mal ridicate în 
sud-est, iar cele maxime între minus 
8 și plus 2 grade. In vestul șl cen
trul țării, local, se va produce ceață. 
In București : Vremea va continua să 
se răcească ușor. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea ninsori slabe. Vînt 
moderat, cu intensificări spulberînd 
trecător zăpada. Temperaturile minime 
vor oscila intre minus 7 și minus 3 
grade, iar cele maxime intre minus 4 
și minus 1 grad.

viciu, răspunderea în înde
plinirea unei sarcini, ci op
țiunea mai largă pentru lu
crul bine făcut. Multiplica
tă la scară națională, suma 
tuturor acestor lucruri bine 
făcute formează sursa, uni
ca sursă, a bunăstării ge
nerale. Este rațiunea pen
tru care, zilnic, în toate do
meniile activității umane, 
întrebările vieții, proble
mele ei, stimulează un 
neîntrerupt și creator dia
log. Și acte de decizie 
responsabile si operative. 
Cunoștințe tehnice si eco
nomice sînt curățate de 
rugina rutinei, sînt îm
prospătate, este evaluată 
capacitatea de adaptare, 
însușit un stil înnoitor de 
muncă, menit să confere 
hotărîrilor luate calitate, 
certitudinea împlinirii. In
tre exigentele profesionale, 
morale ale actului de de
cizie, va trebui de aceea 
mereu avută în vedere 
aceea a asumării la timp 
și fără tergiversări, ce pot 
fi păgubitoare, a răspun
derii personale.

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, vă adresez, în nu
mele Partidului Comunist Român și al meu personal, calde felicitări îm
preună cu cele mai bune urări de succes în îndeplinirea misiunii de mare 
răspundere ce v-a fost încredințată și în înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
cel de-al III-lea Congres al partidului.

Doresc să îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
fructuoasă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cuba 
vor continua să se dezvolte pe multiple planuri, spre binele poporului român 
și poporului cubanez, în interesul socialismului, progresului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Viața economico-socială 
a localităților patriei 

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

BACĂU : Producție fizică 
peste prevederi

Valorificînd superior experiența 
acumulată, introducînd noi tehno
logii de fabricație și utilizînd la 
întreaga capacitate mașinile și in
stalațiile de care dispun, oamenii 
muncii din industria județului 
Bacău au realizat în plus, față de 
sarcinile de plan, mari cantități de 
cărbune, energie electrică, utilaje 
tehnologice, armături industriale 
din fontă și oțel, cauciuc sintetic 
poliizoprenic, mobilier din lemn, 
țesături, confecții textile și alte 
produse solicitate de beneficiarii 
interni și partenerii de peste ho
tare. Merită de menționat faptul 
că întreaga producție suplimentară 
a fost obținută pe seama creșterii 
productivității muncii, indicator 
care în unele unități, cum ar fi în
treprinderea minieră Comănești, în
treprinderea de utilaj chimic Bor- 
zești și întreprinderea mecanică 
Bacău, a crescut simțitor față de 
prevederile planului.

MUREȘ : Livrări 
suplimentare la export

Acționînd sub deviza : „Fiecare 
produs destinat exportului să fie 
livrat la termen și la cei mai înalți 
parametri calitativi", oamenii mun
cii din unitățile economice mu
reșene cu sarcini de export au ob
ținut, în perioada care a trecut 
din acest an, rezultate deosebite în 
onorarea obligațiilor contractuale. 
Astfel, ca urmare a creării de linii 
tehnologice specializate, policalifi
cării lucrătorilor și creșterii, pe 
această bază, a productivității 
muncii, în perioada menționată au 
fost livrate partenerilor externi, în 
plus față de sarcinile de plan, im
portante cantități de îngrășăminte 
chimice, carbid, bicromat de sodiu, 
articole tehnice din cauciuc, mobi
lier și alte produse solicitate în 
mod expres.

BRĂILA : Nave noi, 
moderne

Șantierul naval brăilean se în
scrie cu noi și remarcabile împli
niri, ca urmare a eforturilor de
puse de întregul colectiv de muncă

CREȘTEREA POPULAȚIEI
(Urmare din pag. I)
în anul 2 000 și peste 20 la sută în 
anul 2035. Dacă creșterea număru
lui de sexagenari este rezultatul 
direct al progresului economic și so
cial, al reducerii mortalității și creș
terii duratei medii a vieții, crește
rea ponderii acestei categorii în an
samblul populației atrage după sine 
consecințe apreciate drept negative 
atît pe plan economic cît și pe plan 
social. Or, creșterea acestei ponderi 
este rezultatul exclusiv al scăderii 
natalității. Singura pirghie pe care 
societatea o are la dispoziție pentru 
a frîna procesul de îmbătrînire de
mografică și deci a diminua efectele 
sale negative este asigurarea unei 
natalități relativ ridicate si stabile. 
In sfîrșit, creșterea naturală rezultată 
dintr-o natalitate de 14,3 născuți la 
1 000 locuitori și o mortalitate gene
rală de 10 decese la 1 000 locuitori 
nu poate fi considerată drept satisfă
cătoare în perspectiva unei creșteri 
economice susținute în deceniile ur
mătoare.

In urma măsurilor stabilite de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din martie 1984, natalitatea a 
marcat un reviriment moderat, pe 
întreg anul înregistrîndu-se 15,5 năs
cuți la 1 000 locuitori. Deși în creș
tere, în anul următor, nivelul nata
lității se află însă sub cel prevăzut 
în documentele de partid și de stat: 
18—20 născuți la 1 000 locuitori.

Ce semnificații putem conferi unei 
natalități de 18—20 la mie ? In aso
ciație cu o mortalitate generală de 
circa 10 decese la 1 000 locuitori, cum 
este cea din ultimii ani în țara noas
tră, acest nivel al natalității este 
menit a asigura un spor natural 
anual de aproximativ 1 la sută. A- 
ceastă valoare poate fi calificată 
drept medie, atît în viziune istorică 
în țara noastră, cît și în context in
ternațional. Ea ar răspunde nevoilor 
de forță de muncă rezultate din pla
nurile și programele de dezvoltare 
pe termen lung și ar asigura o struc
tură pe vîrste relativ echilibrată. Un 
ritm de creștere de 1 la sută pre
zintă însă și un alt avantaj : în func
ție de schimbările pe care progresul 
tehnic și tehnologiile viitorului le-ar 
putea aduce raportului mină de lu
cru — dotare tehnică, acest ritm 
poate fi mai ușor modificat (într-un 
sens sau altul) decît un ritm de 2 la 
sută sau 0,5 la sută. Această malea- 
bilitate rezultă din nivelul și carac
teristicile natalității. Experiența is
torică demonstrează că o natalitate 
de 10—14 la mie (care ar asigura un 
ritm de creștere de 0,5 la sută) ca și 
una de 30 la mie (care ar asigura o- 
creștere de 2 la sută anual) sînt mai 

de aici, pentru înnoirea permanentă 
a producției și livrarea către be
neficiarii interni și partenerii ex
terni a unor nave executate la 
înalți parametri tehnici și calita
tivi. Astfel, a fost livrat la export 
cargoul de 5 000 tdw, primul de 
acest tip din serie, și se pregătește 
plecarea în exploatare a navei de 
aprovizionare „Vega" de 4 800 CP. 
In perioada imediat următoare este 
prevăzută și lansarea supertraule- 
rului „Pietrosul", al șaptelea din 
serie.

ARGEȘ :
Microhidrocentrală 

pe Topolog
Pe rîul Topolog din județul Ar

geș a intrat în funcțiune microhi- 
drocentrala Șuiei I, prima din salba 
de unități energetice care urmează 
să se construiască în această zonă. 
Microhidrocentrală a fost construi
tă și pusă în funcțiune cu 8 luni 
mai devreme.

BlRLAD : In fabricație — 
noi tipuri de rulmenți

La întreprinderea de rulmenți 
din Bîrlad au fost asimilate și in
troduse în fabricație noi tipuri de 
rulmenți speciali, de înaltă fiabili
tate, realizați pentru prima oară în 
tară și destinați industriei aero
nautice. în următoarea perioadă, 
aici vor fi produse pe fluxul teh
nologic noi tipuri de astfel de rul
menți solicitați de ramuri indus
triale de vîrf ale econonțjei națio
nale și de parteneri de peste hotare.

IAȘI : O nouă cantină- 
restaurant

In zona industrială a Iașiului s-a 
construit și dat în folosință o nouă 
cantină-restaurant. De ea benefi
ciază oamenii muncii de la „Teh- 
noton", precum și de la întreprin
derile de utilaje, piese de schimb 
și reparații și de mașini agregat și 
mașini-unelte speciale și alte 
unități economice din zonă. In afa
ră de abonații zilnici, ea poate a- 
proviziona cu mîncare mai multe 
microcantine și bufete de incintă 
din unitățile amintite.

rigide, mai greu de modificat decît 
o natalitate medie de circa 20 la mie, 
corespunzătoare unui ritm de 1 la 
sută. Este un argument care nu poa
te fi neglijat în perspectiva decenii
lor viitoare.

O examinare fie ea și sumară a 
fizionomiei natalității în profil teri
torial ori pe categorii sociale relevă 
aspecte demne de evidențiat în le
gătură cu ceea ce am putea numi 
participarea la creșterea demografi
că. Din cele opt județe care în anul 
1984 aveau o natalitate mai mare de 
18 la sută, cinci erau din Moldova. 
Cu alte cuvinte, „datoare" în asigu
rarea unei natalități de 18—20 la mie 
sînt cele mai multe dintre județele 
țării și in mod deosebit cele din Ba
nat și sudul Transilvaniei. O creș
tere moderată a natalității în aceste 
județe ar fi suficientă pentru a asi
gura la nivel național o natalitate 
corespunzătoare.

La recensămîntul din anul 1977, fe
meile în vîrstă de 45—50 ani (aflate 
deci la sfîrșitul perioadei fertile a 
vieții) aveau în medie 2—3 copii. In 
funcție de nivelul de instruire se 
constată însă mari discrepanțe : 2,6 
copii la femeile avînd școala prima
ră, 2,1 copii la femeile absolvente de 
școli generale, 1,5 copii Ia cele cu 
școli profesionale și de meserii și 
numai 1,1 copii la femeile cu studii 
superioare. Nivelul de înlocuire a 
generațiilor este de 2 copii, dacă ți
nem cont că este vorba de cei doi 
părinți. Proporția femeilor fără copii 
era de 27 la sută în rîndul celor cu 
studii superioare și doar 12 la sută 
la cele cu școli generale. Fertilita
tea femeilor cu studii superioare se 
află deci sub nivelul de înlocuire. Și 
nu trebuie omis faptul că veniturile 
medii ale acestei categorii de popu
lație depășesc nivelul mediu. Expli
carea diferențelor de fertilitate prin 
factorii de altă natură — care, de
sigur, există — nu este decît parțial 
convingătoare. Credem că un rol de
loc neglijabil îl joacă aici factorii de 
natură sociologică, modelul și com
portamentul demografic, care se află 
cu preponderență în sfera cultura
lului.

Există deci o participare inegală a 
diferitelor categorii sociale la creș
terea demografică. Nu factorul eco
nomic este cel care ar putea asigu
ra — în condițiile actuale — o omo
genizare a comportamentului demo
grafic, omogenizarea înțeleasă în 
sensul relativei armonizări a parti
cipării individului (familiei) la creș
terea populației prin ridicarea indi
catorilor mai scăzuți la nivelul celor 
medii. Credem că factorul cultural, 
atitudinile și mentalitățile joacă as
tăzi un rol predominant. Rolul facto

HM NAȚIONALĂ A REPUBLICII ISLAMICE IRAN

Excelenței Sale
HOJATOLESLAM SEYYED ALI KHAMENEI

Președintele Republicii Islamice Iran

TEHERAN

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Iran, vă adresez calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar po
porului iranian prieten pace și prosperitate.

Exprim convingerea că raporturile de strinsă cooperare existente între 
țările noastre se vor extinde in continuare, atît pe plan bilateral, cit și in 
viața internațională, spre binele popoarelor român și iranian, în interesul 
cauzei generale a păcii și înțelegerii în întreaga lume,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu, a trimis o telegramă 
primului ministru al Republicii Isla
mice Iran, Mir Hossein Moussavi, 
prin care îi adresează, cu prilejul 
aniversării zilei naționale, calde feli-

Poporul iranian sărbătorește as
tăzi ziua națională. Se împlinesc 
șapte ani de la victoria revoluției 
islamice din 11 februarie 1979, care 
a marcat un moment de cotitură în 
istoria milenară a Iranului și a 
deschis calea unor ample transfor
mări în viața politică, economică și 
socială. Aceste schimbări au în
ceput prin proclamarea, la 1 aprilie 
același an, a Republicii Islamice 
Iran și au continuat cu adoptarea 
unor programe menite să asigure 
valorificarea resurselor naturale în 
folosul propriu, extinderea și di
versificarea potențialului economiei 
naționale.

Astfel, deși Iranul (suprafața — 
1 648 000 kmp ; populația — 38 mi
lioane de locuitori) este un mare 
producător de petrol, în perioada ce 
a trecut de la evenimentul aniver
sat, pe harta țării și-au făcut apari
ția numeroase obiective din diverse 
alte sectoare — siderurgie, minerit, 
agricultură etc. în acest răstimp, 
s-a acordat o atenție sporită îmbu
nătățirii condițiilor de viață ale pă
turilor populare, inclusiv în mediul 
rural, unde trăiește majoritatea 
populației.

Paralel cu înfăptuirea reformei 
agrare, au luat o puternică extin
dere lucrările de electrificare, unul 
din principalele obiective aflate in 
atenția guvernului fiind reducerea 
dependentei de veniturile obținute 
din vînzarea petrolului și valorifi
carea pe scară largă a tuturor ce
lorlalte bogății. Căci Iranul dispu
ne, pe lîngă țiței, de apreciabile re-

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Islamice Iran, Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, luni după- 
amiază, o manifestare culturală în 
cadrul căreia a fost prezentată con
ferința intitulată „Scurt itinerar 
spiritual în lumea persană. Conflu
ențe româno-iraniene".

Au participat membri al conduce- 

rului educativ, în familie mai ales, 
și cultivarea dragostei pentru copii 
și a sentimentului de responsabilitate 
pentru viitorul țării apare, în aceste 
condiții, deosebit de important și 
este de așteptat ca acest rol să spo
rească mult in viitor.

Creșterea demografică este o pro
blemă a noastră, a tuturor. De ati
tudinea și comportamentul generații
lor actuale față de maternitate și co
pii depinde viitorul celei mai de preț 
bogății a țării — populația. Și ni
mănui nu îi poate fi indiferent acest 
viitor.

Creșterea demografică și-a gărit 
locul cuvenit în programele și pla
nurile de dezvoltare economico-so
cială a țării noastre, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului. In 
aceste documente, populația este 
considerată factorul esențial al pro
gresului economico-social, iar asigu
rarea unui ritm corespunzător de 
creștere, a unei structuri armonioa
se pe vîrste, îmbunătățirea stării de 
sănătate și creșterea duratei medii 
a vieții reprezintă obiective majore 
ale politicii demografice promovate 
statornic de partidul și statul nostru. 
Realizarea acestor obiective are la 
bază un ansamblu coerent de măsuri 
economice, sociale, sanitare și legis
lative în continuă perfecționare. Ele 
sînt o concretizare a prevederilor 
formulate în Directivele Congresului 
al XIII-lea al partidului și, cu si
guranță, acestor măsuri, care impli
că un efort financiar considerabil, 
li se vor adăuga în viitor altele, pe 
măsura dezvoltării economiei națio
nale, a creșterii venitului național și, 
deci, a părții acestuia destinate con
sumului.

Măsurile luate recent de conduce
rea de partid și de stat privind creș
terea alocației de stat și indemniza
ției pentru copii, a ajutoarelor ce se 
acordă mamelor cu mai mulți copii, 
precum și a indemnizației de naște
re, ca și cele privind majorarea con
tribuției persoanelor fără copii la 
acoperirea cheltuielilor pe care so
cietatea le face pentru asigurarea 
unei creșteri demografice corespun
zătoare se înscriu tocmai pe linia 
stimulării natalității și sprijinirea 
familiilor cu mulți copii. Aceste mă
suri reprezintă dovezi elocvente ale 
grijii și responsabilității societății 
noastre socialiste pentru viitorul na
țiunii noastre, pentru că — așa cum 
arăta secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
„un popor sănătos fizic, intelectual 
și moral constituie condiția funda
mentală fără de care nu se poate 
vorbi de construcția comunismului, 
de o societate superioară". 

citări și cele mai bune urări. Tot
odată, în telegramă se menționează 
că intensificarea conlucrării dintre 
cele două guverne va contribui la 
dezvoltarea colaborării reciproc 
avantajoase dintre Republica Socia
listă România și Republica Islamică 
Iran.

zerve de cupru, fier, uraniu, căr
bune și alte resurse naturale, a 
căror exploatare formează obiectul 
proiectelor de dezvoltare viitoare. 
La Kerman, de pildă, se află în 
construcție un complex de extrac
ție și topire a cuprului, la Isfahan 
a fost înălțat un mare furnal al 
combinatului siderurgic, iar la Ah- 
vaz prinde contur o centrală elec
trică cu o putere de 410 megawați.

Eforturile și realizările obținute 
de poporul iranian pe calea dezvol
tării social-economice sînt privite 
cu simpatie de poporul român. 
Aceste sentimente constituie o ex
presie a tradiționalelor relații de 
prietenie dintre cele două popoare, 
relații care au ca temelie trainică 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, avantajului reciproc, res
pectului suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului in 
treburile interne — potrivit prin
cipiilor coexistenței pașnice a sta
telor cu orînduirl sociale diferite. 
Cooperarea româno-iraniană își gă
sește materializare in construirea în 
Iran a unor importante obiective 
industriale și agricole, care contri
buie la valorificarea resurselor na
turale ale țării, la progresul ei.

O asemenea evoluție corespunde 
pe deplin intereselor României și 
Iranului, constituind, în același 
timp, un aport la promovarea cau
zei generale a colaborării interna
ționale, a păcii și destinderii, inde
pendenței și dezvoltării de sine stă
tătoare a popoarelor.

ril I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, al Li
gii române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, un numeros pu
blic.

Au fost de față Morteza Saffarl 
Natanzi, însărcinat cu afaceri a.i. 
al Iranului la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
NATAȚTE. In ultima zl a con

cursului internațional de natație de 
la Bonn, sportiva româncă Stela 
Pura s-a clasat pe locul doi în proba 
de 200 m fluture, cu timpul de 2T2” 
67/100 (nou record național), după 
Tatiana Kornikova (U.R.S.S.) — 2’12” 
48/100. Reamintim că printre prota
gonistele acestui tradițional concurs 
s-a numărat și înotătoarea româncă 
Noemi Lung, învingătoare în două 
probe : 200 m mixt — 2’15” și 400 m 
mixt — 4’41”62/100.

LUPTE. In cadrul concursului In
ternațional de lupte greco-romane 
desfășurat la Budapesta sportivii 
români au obținut trei victorii. La 
categoria 52 kg, Mihai Cișmaș l-a în
trecut în finală, prin tuș, pe Kalivas 
(Grecia). în finala categoriei 68 kg, 
Petre Cărare a realizat o spectacu
loasă victorie, prin tuș, în fața cam
pionului bulgar Nikolov, iar în cea 
de Ia categoria 82 kg. Sorin Herțea 
a dispus la puncte de finlandezul 
Koskela. La categoria 100 kg, luptă
torul român Vasile Andrei s-a situat 
pe locul doi.

ATLETISM. Proba feminină de 
1 500 m din cadrul concursului in
ternațional de atletism desfășurat în 
sală la Sofia a fost cîștigată de Ni- 
kolina Stereva (Bulgaria), cu timpul 
de 4’16”62/100, urmată de Marina 
Rodcenkova (U.R.S.S.) — 4’19”59/100 
și Luminița Zaițuc (România) — 
4’23”64/100.

FOTBAL • Turneul Internațional 
de fotbal de la Kopar (Iugoslavia) a 
fost cîștigat de echipa bucureșteană 
Sportul studențesc, care a învins în 
finală cu scorul de 2—0 formația 
iugoslavă Dinamo Vinkovici. Autorii 
golurilor : Burchel și Cristea. • în
tr-un meci internațional .amical de 
fotbal disputat în orașul mexican 
Queretaro, selecționata R.D. Germa
ne a întrecut cu scorul de 2—1 
(0—0) echipa Bulgariei.

PATINAJ. Campionatul mondial 
feminin de patinaj viteză s-a în
cheiat la Haga cu succesul sportivei 
Karin Kania-Enke (R.D. Germană), 
care a totalizat la poliatlon 175,649 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat coechipierele sale Andrea 
Schoene (176,810 p.). Sabine Brehm 
(179,732 p.) și olandeza Yvonne van 
Gennip (180,759 p.).

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO 2 
DIN 9 FEBRUARIE 1986

Extragerea I: 15 64 40 28 
Extragerea a Il-a: 73 62 49 34 
Extragerea a IlI-a: 47 39 16 58

cinema
• Vară sentimentală : STUDIO
(59 53 15) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Racolarea: LIRA (317171) — 15; 
17; 19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Căsătorie cu repetiție : GRIVITA 
(17 08 58) : — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Aventuri în Ontario : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19

• Nea Marin miliardar : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Marele premiu : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Vînătorul de căprioare : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Ultimul mohican : GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Hallo, taxi : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• tn vîrtej : BUZEȘTI (50 43 58) — 14; 
16 ; 18
• Fata fără zestre : UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18

• Drumul : PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19
• Steaua dimineții : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Clinele: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19
• Nu te voi uita niciodată : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 19,30
• Tntllnire de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
• Contesa Walewska : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Pilot de formula 1 : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 17; 
19,15. FAVORIT (45 31 70) — 9; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Lupii mărilor ; LUMINA (14 74 16) 
- 9; 11,30; 14; 16,30; 19

• Program special pentru copil — 
9; 11; 13; 15, Atenție la pana de vul
tur — 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Râmîi fericire : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Alice : FLOREASCA (33 29 71) — 
11; 13; 15; 17; 19
• Veșnic tinerii : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Cobra se întoarce : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Avertismentul î FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 18
• Superpolițlstul : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Ultimul mohican t FLAMURA 
(85 77 12) — 11; 13; 15

teatre
• Teatru! Național (14 7171, sala
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 17,30 ; (sala Atelier) : Dl.
Cehov e îndrăgostit — 18
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 17
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Tara 
surlsului — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : O, 
ce zile frumoase 1 — 17,30 ; (sala 

Grădina Icoanei, 11 95 44) : O zl de 
odihnă — 17,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mielul 
turbat — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : o 
dragoste nebună, nebună, nebună — 
17,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Cum vă place — 17,30 ; 
(sala Studio) : Olelie șl Vină tor li 
— 18
• Teatrul Gluleștl (sala Gluleștl, 
18 04 85) : Jocuri crude — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Dra
goste la prima vedere — 18 ; (sala 

Victoria, 50 58 65) : Concert extraordi
nar — 16; 18,15
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe strune de vioară — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9 ; De la Stan 
și Bran Ia... Muppets — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Elefănțelul curios — 10 ; 15 ; (sala 
din Piața Cosmonauților) : Trei iezi 
cucuieți — 15
• Circul București (10 41 95) : La circ 
ca-n filme — 18
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Atenție ! Estrada in emisie 
— 18
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Rosencrantz și Guilden- 
stern — 18,30

I
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Securitatea popoarelor poate fi asigurată 
nu prin perfecționarea armamentelor, ci prin 

înfăptuirea dezarmării

„O acțiune contrară dialogului 
în Coreea, intereselor păcii“

Luări de poziție ale autorităților guvernamentale 
ale R.P.D. Coreene in legătură cu manevrele militare 

americano—sud-coreene „Team Spirit-86"

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri Ia Damasc • De
clarații ale regelui Hussein

R. P. CHINEZA

Interviu acordat de tovarășul Mihail Gorbaciov ziarului 
„L’Humanite"

MOSCOVA 10 (Agerpres). — în
tr-un interviu 
„L’Humanită", 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a arătat că societatea sovietică a 
pășit într-o nouă etapă a istoriei 
sale, a cărei esență este accelerarea 
hotărîtă a dezvoltării social-econo
mice și spirituale folosind în acest 
scop toate rezervele existente.

Răspunzînd unor întrebări legate 
de situația internațională. Mihail 
Gorbaciov a reafirmat poziția 
U.R.S.S. fată de programul american 
al „războiului stelelor", subliniind că 
un asemenea program are la bază 
concepția greșită de asigurare a 
securității în primul rînd pe baza 
mijloacelor tehnico-militare. Guver
nul sovietic, a subliniat el. are în 
vedere asigurarea unei securități 
egale pentru toți prin reducerea ar
mamentelor și prin dezarmare pînă 
la lichidarea totală a tuturor tipu
rilor de arme de distrugere în masă.

întrebat dacă după intîlnirea so- 
vieto-americană de la Geneva la cel 
mai înalt nivel au apărut semne de 
restabilire a destinderii în relațiile 
internaționale, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a declarat : „In 
această privință, după părerea mea, 
sintem nevoiți să fim prudenți în 
aprecieri. Da. anumite semne încep

acordat ziarului 
Mihail Gorbaciov,

să apară. Chestiunea nu constă nu
mai si nu atît de mult în anumite 
progrese în domeniul. relațiilor so- 
vieto-americane : ele sînt destul de 
limitate, periferice, nu vizează pro
bleme fundamentale. Totuși, se sim
te deja o anumită schimbare a cli
matului politic. Aceasta a făcut ca 
in rîndul poooarelor multor țări să 
renască speranța și încrederea în 
posibilitatea revenirii la destindere, 
a încetării cursei iraționale a înar
mărilor. a dezvoltării unei cooperări 
internaționale pașnice normale. A- 
ceasta înseamnă deja ceva real, 
substanțial din punct de vedere po
litic".

In ce privește relațiile sovieto- 
franceze. secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. a arătat că nu există 
piedici deosebite în calea dezvoltă
rii acestora și că, în ultimul timp, 
s-au reușit unele realizări. Totodată 
— a spus Mihail Gorbaciov — am 
vrea să contăm că țările noastre vor 
fi partenere active în solutionarea 
unor asemenea probleme de amploa
re istorică, cum sînt frinarea cursei 
înarmărilor și lichidarea completă a 
armei nucleare și a altor tipuri de 
arme de distrugere în masă, preîn- 
timpinarea creării de armamente 
cosmice ofensive.

SEUL 10 (Agerpres). — In Coreea 
de Sud au început luni ample mane
vre militare la care participă peste 
200 000 de militari americani și sud- 
coreeni. In următoarele citeva săp- 
tămîni, aproximativ 60 000 de militari 
americani din S.U.A. și bazele State
lor Unite din Asia vor fi aduși în 
Coreea de Sud pentru a participa la 
manevre. Este anunțată și sosirea 
unor nave ale Flotei a 7-a.

Anunțarea manevrelor a fost 
primită cu reprobare de cercuri largi 
ale opiniei publice internaționale, ele 
fiind apreciate ca o acțiune contrară 
păcii și dialogului dintre Nordul și 
Sudul Coreei, aspirațiilor poporului 
coreean de reunificare pașnică a 
țării.

ÎNLĂTURAREA pericolului nuclear 
SARCINA CEA MAI IMPORTANTA

Declarații ale senatorului american E. Kennedy
MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 

încheierea vizitei sale în U.R.S.S., 
senatorul american Edward Kennedy 
a făcut o declarație la televiziunea 
sovietică, subliniind că sarcina cea 
mai importantă în acest moment o 
constituie menținerea și apărarea 
păcii.

Relevînd că divergențele inevita
bile dintre S.U.A. și U.R.S.S. nu 
trebuie interpretate astfel încit să 
submineze telul comun al punerii 
armamentelor nucleare sub control, 
el a arătat că nu se poate admite 
transformarea conflictelor regionale 
în începutul unui război global. Se
natorul american a arătat că. după

părerea sa. țelul negocierilor de la 
Geneva privind dezarmarea constă 
în a transpune marile intenții în 
fapte. în a discuta problemele punct 
cu punct. în pofida marilor diver
gențe existente.

★
In cadrul unei conferințe de pre

să. la Washington, senatorul Ken
nedy a declarat că un acord sovieto- 
american în problema armamentelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
este posibil, chiar în lipsa unor pro- 

-grese în domeniile armelor strate
gice și spațiale, relatează agenția 
A.F.P.

PHENIAN 10 (Agerpres). — în le
gătură cu manevrele militare de 
mare amploare americano—sud-co- 
reene „Team Spirit-86", care au 
început Ia 10 februarie pe teritoriul 
Coreei de Sud. purtătorul de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a dat publicității o 
declarație în care denunță această 
acțiune contrară dialogului în Co
reea, păcii în peninsulă, în Asia și 
în întreaga lume — relatează agen
ția A.C.T.C. In document se re
amintește că guvernul R.P.D. Co
reene a decis din proprie inițiativă 
oprirea exercițiilor militare de anver
gură, începînd de la 1 februarie, și 
suspendarea tuturor exercițiilor cu 
caracter militar pe durata dialogu
lui dintre Nordul și Sudul Coreei, 
cerind guvernului S.U.A. și autorită
ților sud-coreene să procedeze In
tr-un mod similar. Actualele mane
vre americano—sud-coreene se des
fășoară în zone situate de-a lungul 
liniei de demarcație militară, cu 
mijloace dintre cele mai moderne, 
ceea ce creează o deosebită stare de 
tensiune, pune în pericol pacea în 
zonă și în lume.

Declarația cheamă guvernele, po
poarele. organizațiile internaționale, 
togte forțele iubitoare de pace să 
susțină activ poporul coreean în 
lupta sa pentru pace și reunificarea 
pașnică a patriei.

★
Vicepremierul Consiliului Admi

nistrativ și» ministrul afacerilor ex
terne al R.P.D. Coreene, Kim Yong 

, *

Nam. a adresat o scrisoare secreta
rului general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar. în care este expusă si
tuația gravă creată in Peninsula 
Coreea ca urmare a introducerii în 
Coreea de Sud a unui mare număr 
de arme moderne și a desfășurării 
manevrelor militare de amploare 
americano—sud-coreene. ț

Subliniindu-se că R.P.D. Coreeană 
sprijină pe deplin rezoluția Adună
rii Generale a O.N.U. de a proclama 
anul 1986 drept An Internațional al 
Păcii, în scrisoare se relevă că, în 
prezent, problema cea mai urgentă a 
poporului coreean, care este divizat 
de peste 40 de ani, constă în 
reducerea tensiunii și menținerea 
păcii in țară. în acest scop, guvernul 
R.P.D.C. a făcut numeroase propu
neri concrete, inclusiv cu privire la 
suspendarea exercițiilor militare în 
Coreea. Contrar acestor demersuri și 
dorinței întregului popor coreean, în 
opoziție cu obiectivele Anului Inter
național al Păcii, S.U.A. și Coreea 
de Sud au decis să desfășoare mane
vrele militare „Team Spirit-86", ac
țiune cu caracter agresiv și incom
patibilă cu speranțele întregii ome
niri. O.N.U. și membrii săi sînt soli
citați să acționeze pentru oprirea 
manevrelor militare care au loc pe 
teritoriul Coreei de Sud și să spri
jine propunerile R.P.D.C. destinate 
reducerii tensiunii în Peninsula Co
reea și eliminării pericolului unui 
război.

DAMASC 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, a 
avut duminică convorbiri cu primul 
ministru al Iordaniei. Zeid El Bifai, 
aflai într-o vizită în capitala siria
nă. In cursul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind ultimele 
evoluții ale situației din Orientul 
Apropiat, precum și unele chestiuni 
de interes comun, relatează agenția 
France Presse.

AMMAN 10 (Agerpres). — Poziția 
Iordaniei privind căile de reglemen
tare a situației din Orientul Mijlo
ciu se bazează pe principiile ferme 
ale retragerii trupelor israeliene 
teritoriile arabe ocupate, inclusiv 
partea arabă a Ierusalimului, și 
cunoașterii drepturilor legitime 
poporului palestinian la autodeter
minare. în contextul soluționării 
globale a problemei palestiniene, a 
declarat regele Hussein al Iordaniei, 
intr-un interviu acordat ziarului so
vietic ..Izvestia". citat de agenția 
T.A.S.S. Suveranul Hașemit s-a pro
nunțat în favoarea convocării unei 
conferințe internaționale, sub egida 
O.N.U.. cu participarea tuturor păr
ților interesate, inclusiv Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

din 
din 
re
ale

înfăptuiri și obiective pe calea modernizării 
socialiste a țării

reliefate de tovarășul Li Xiannian
BEIJING 10 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul in cadrul unei adunări or
ganizate in Marea Sală a Poporului 
din Beijing, cu prilejul sărbătoririi 
Anului nou lunar, președintele R. P. 
Chineze. Li Xiannian, a relevat că 
succesele obținute, anul trecut. în 
domeniul economic au fost „mai 
bune decît se prevăzuse", informea
ză agenția China Nouă. Guvernul, a 
spus el, și-a intensificat activitatea 
pentru îmbunătățirea situației econo
mice. eliminind sau menținînd sub 
control factorii de instabilitate. Va
loarea totală, a producției industriale 
realizate în țară în 1985 a fost cu 
18 la sută mai mare ca cea din 1984. 
Producția agricolă a crescut cu 13 
la sută.

în ansamblu, a menționat vorbito
rul. s-a realizat un echilibru între 
venituri și cheltuieli, continuînd. tot
odată. să se îmbunătățească nivelul 
de trai al populației.

Vorbitorul s-a referit în continua
re la sarcinile care privesc îndepli
nirea prevederilor 
lea plan cincinal 
1990). în context.

sentimentul necesității dis- 
Aceasta este calea de in- 
a modernizării socialiste a

Chineză rămîne o țară In 
dezvoltare — a arătat pre- 

Li Xiannian. Economia

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

i
i
I
I

DECLARAȚIE. Celor două state 
germane le revine o deosebită răs
pundere în asigurarea păcii, a de
clarat Erich Honecker. secretrr 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, la conferința orga
nizației din Berlin a partidului. El 
a subliniat că dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate dintre statele 
Europei în cele mai diferite dome
nii — politic, economic, cultural, 
științific și tehnic — răspunde in
tereselor popoarelor continentului 
— relatează agenția A.D.N.

țelegerea dintre secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., M. Gorbaciov, 
și președintele S.U.A., R. Reagan, 
privind activizarea eforturilor me
nite să ducă la încheierea unei 
convenții internaționale efective și 
controlabile privind interzicerea 
generală și totală a armei chimice 
și la intensificarea negocierilor bi
laterale, la nivel de experți, referi
toare la aspectele interzicerii armei 
chimice, inclusiv la problema con
trolului.

HOTĂRÎRE. Potrivit hotărîrii 
privind principalele direcții de dez
voltare social-economică a tării în 
perioada 1986—1991, aprobate de 
Biroul Politic al C.C. al Partidu
lui Democratic al Poporului din 
Afganistan, în următorii ani ve
nitul național va crește cu 26 
la sută, producția industrială cu 
38 la sută și cea agricolă cu 14—16 
la sută. Vor spori investițiile în 
ramurile de bază ale economiei și 
Se va acorda o atențib deosebită1 
creșterii nivelului de trai al popu
lației, subliniază documentul.

★
Agenția A.C.T.C. relatează că, In 

legătură cu amplele manevre mili
tare „Team Spirit-86“, Comanda
mentul Suprem al Armatei Populare 
Coreene a emis un ordin adresat 
unităților A.P.C., forțelor populare 
de securitate, gărzilor roșii ale mun
citorilor și țăranilor și ale tineretu
lui, cerîndu-le să mențină o vigilență 
ridicată și 
bilizare de

Arătind 
măsură de 
în care pe 
loc exerciții militare provocatoare 
de o mare amploare, ordinul subli
niază că R. P. D. Coreeană și po
porul coreean doresc pacea, nu răz
boiul. făcind toate eforturile pentru a 
soluționa problema reunificării pa
triei pe cale pașnică, prin dialog și 
negocieri.

să fie gata pentru o mo- 
luptă.
că aceasta constituie o 
autoapărare, în situația 
teritoriul sud-coreean au

Situația din Haiti
PORT-AU-PRINCE 10 (Agerpres).

— Consiliul Național de Guvernă- 
mînt, care a preluat puterea în Haiti 
după plecarea din țară a lui Jean- 
Claude Duvalier, a anunțat dizolva
rea Parlamentului și desființarea for
țelor armate de sprijin ale fostului 
dictator — informează agențiile in
ternaționale de presă.

Parlamentul haitian — alcătuit din 
59 de deputați desemnați după ale
gerile legislative din februarie 1984
— era contestat de opoziția politică, 
fiind considerat un organism ce a re
zultat dintr-un scrutin fraudulos.

La Port-au-Prince situația este 
calmă. In întreaga țară continuă însă 
să se afle in vigoare starea de ur
gență, prin care sînt interzise mani
festațiile și sint impuse restricții de 
circulație in timpul nopții — rela
tează agenția Reutețr.

VARȘOVIA

PRIMA RUNDA a schimbului bi
lateral de păreri dintre delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A., participante la 
Conferința pentru dezarmare, s-a 
încheiat la Geneva. Acest forum — 
precizează agenția T.A.S.S. — se 
desfășoară în conformitate cu în-

LA PARIS s-a deschis cel de-al 
XI-lea Salon internațional de tu
rism. România participă cu un 
stand care cuprinde imagini re
prezentative ale ofertei turistice 
pentru anul 1986. Standul românesc 
a fost vizitat de Michel Crepeau, 
ministrul francez al comerțului, ar
tizanatului și turismului.

ACCIDENT DE CALE FERATA.
Potrivit unui bilanț provizoriu, in 
accidentul de cale ferată, produs 
în apropiere de localitatea Hinton, 
din statul canadian Alberta, peste 
40 de persoane și-au pierdut viața, 
în cea mai mare parte în incen
diul care a izbucnit după coliziu
nea celor două trenuri, iar peste 
100 au fost rănite.
anunțat Compania 
țională a Canadei, 
survenit ca urmare 
în semnalizare.

După cum a 
feroviară na- 
accidentul a 
a unei erori I

celui de-al șapte- 
al Chinei (1986— 
el a subliniat că

organele centrale și locale de partid 
și de stat, organizațiile de masă sint 
chemate să acționeze pentru a pro
mova idealurile eticii și culfttrii so
cialiste. 
ciplineL 
făptuire 
tării.

„R. P. 
curs de 
ședințele
noastră nu este incă suficient de 
puternică și ne mai trebuie un de
ceniu pentru a îmbunătăți viața 
tuturor".

în ceea ce privește activitatea in
ternațională, Li Xiannian a mențio
nat : „China își va continua politica 
sa externă independentă de pace, 
promovînd relații prietenești cu alte 
state, in conformitate cu principiile 
coexistenței pașnice". Va fi extinsă 
cooperarea cu toate țările ce conlu
crează cu China pe bază de egali
tate și avantaj reciproc și va fi în
tărită unitatea cu toate popoarele 
iubitoare de pace din întreaga lume, 
in lupta pentru salvgardarea păcii 
mondiale.

Prevederi ale Programului P.M.U.P
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — La 

Varșovia a fost publicat proiectul 
Programului P.M.U.P., relatează a- 
genția P.A.P. Programul stabilește 
obiectivele strategice ale dezvoltării 
țării pină la începutul secolului XXI 
și principalele căi care duc la înfăp
tuirea acestora. Referindu-se la pe
rioada Îndelungată de redresare pe 
care o parcurge Polonia, documentul 
arată că esența acesteia constă în 
edificarea bazelor socialismului in 
toate domeniile — tehnico-material, 
social-economic, politic, ideologic, 
precum și in sfera relațiilor interna

ționale. Pină la finele secolului XX, 
relevă proiectul, în fața partidului se 
află două perioade strins legate între 
ele privind înfăptuirea sarcinilor so- 
cial-economice : a doua jumătate a 
anilor ’80, în care va fi restabilită 
situația venitului național și a con
sumului la nivelul anilor ’70, și ulti
mul deceniu 
se vor adinei 
intensivă.

Dezbaterile

al secolului XX, cind 
procesele de dezvoltare

privind proiectul Pro
gramului. partidului 
pină la deschiderea 
luna iunie.

vor continua 
Congresului, în

Plenara C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea

PHENIAN 10 (Agerpres). — La 
Phenian s-au desfășurat, sub preșe
dinția lui Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, lucrările plenarei C.C. 
al P.M.C. După cum relațează agen
ția A.C.T.C.. participanții ău anali
zat probleme referitoare la accele
rarea introducerii progresului tehni- 
co-stiințific in economia tării și la 
îndeplinirea sarcinilor in domeniul 
producției de oțel.

în .încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Kim Ir Sen. care 
a subliniat importanta deosebită a 
problemelor discutate, rolul lor im
portant în edificarea societății so
cialiste.

Cu același prilej, au fost luate o 
serie de decizii cu caracter organi
zatoric. Hong Si Hak si Hong Song 
Nam au fost aleși membri supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
iar Li Gun Mo, Kim Hwan și Kye 
Ung Te au fost aleși în Secretaria
tul C.C. al P.M.C.

Ancheta privind cauzele 
accidentului navetei spațiale 

„Challenger**
WASHINGTON 10 (Agerpres) — 

Comisia prezidențială stabilită în 
scopul investigării cauzelor acciden
tului navetei spațiale „Challenger" 
a cerut Administrației Naționale 
pentru Aeronautică și Spațiul Cos
mic (N.A.S.A.) să predea luni toate 
documentele privind problemele 
create de utilizarea rachetelor 
propulsoare ale navetei — a decla
rat purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Mark Weinberg. Cererea a 
fost prezentată de președintele co
misiei, William Rogers, după Ce a 
cohstatat o nepotrivire între decla
rațiile făcute săptămîna trecută de 
responsabili ai N.A.S.A. și un arti
col apărut duminică în „New York 
Times" citind documente interne 
(memorii ale experților) adresate 
acestei agenții spațiale. Potrivit zia
rului citat, N.A.S.A. fusese preve
nită anul trecut că garniturile de 
cauciuc sintetic montate la îmbină
rile celor patru secțiuni ale rache
telor purtătoare (cu carburant so
lid) ar putea ceda și provoca o ca
tastrofă. Directorul interimar al 
N.A.S.A., William Graham, a asigu
rat comisia „de cooperarea totală a 
membrilor agenției spațiale". S-a 
anunțat că responsabili ai N.A.S.A. 
vor fi audiați marți de comisia de 
anchetă, care cuprinde 13 membri.

Realizări social-economice ale R.P. Bulgaria 
în 1985

Un articol din ziarul „Rabotnicesko Delo"
SOFIA 10 (Agerpres). — într-un 

comentariu consacrat comunicatului 
privind realizările social-economice 
ale R. P. Bulgaria în anul 1985, zia
rul „Rabotnicesko Delo“ subliniază 
că deplina mobilizare a forțelor, 
eforturile eroice ale clasei muncitoa
re. valorificarea unor rezerve supli
mentare și desfășurarea pe scară 
largă a luptei pentru realizarea de 
economii au dus la îndeplinirea celui 
de-al VIII-lea plan cincinal și a pla
nului pe anul 1985. Veniturile reale 
pe locuitor au crescut.

Articolul evidențiază că s-a ma
nifestat. în continuare, preocupare 
fată de măsurile cu caracter social
— între care cele pentru stimularea 
natalității — precum și in ce pri
vește dezvoltarea serviciilor publice, 
a construcțiilor de locuințe si altele. 
Dezvoltarea rețelei de cantine a ofe
rit posibilitatea ca 3 milioane de 
oameni ai muncii să poată lua masa 
în incinta întreprinderilor si institu
țiilor respective. Deosebite sînt rea
lizările în domeniul îmbunătățirii 
condițiilor de muncă.

Desigur — se subliniază în articol
— dificultățile nu au putut fi depă
șite în întregime. Ritmul accelerat 
al construcțiilor la obiectivele ener
getice s-a reflectat nefavorabil asu
pra programului de construcții de 
locuințe și. prin urmare, cererea de 
locuințe continuă să fie acută. Con
struirea a zeci și sute de întreprin-

deri mici, cu mare rentabilitate și 
cu o producție de înaltă calitate, a 
permis satisfacerea nevoilor popu
lației in ceea ce privește o serie de 
produse, dar alte categorii de pro
duse sint deficitare.

In urma rezultatelor obținute în 
1985. arată „Rabotnicesko Delo", au 
fost create premisele pentru ca dez
voltarea economică stabilă a Bulga
riei să continue si în 1986.

Cel mai important — scrie ziarul 
în încheiere — este faptul că s-a 
reușit menținerea și asigurarea sta
bilității în dezvoltarea social-econo- 
mjcă. In condițiile dificile de anul 
trecut, strategia partidului, stabilită 
la Plenara din aprilie, și-a dovedit 
viabilitatea.

R. D. P. YEMEN

Pentru eliminarea politicii de spoliere neocolonialistă
practicată de marile monopoluri

Opțiuni ale politicii 
interne și externe

ABU DHABI 10 (Agerpres). — 
Noul prim-ministru al R.D.P. Yemen, 
Yassin Saeed Numan, a declarat 
într-un interviu acordat ziarului „Al 
Ittihad", din Abu Dhabi, că schim
barea de guvern nu va atrage și 
modificări în politica internă și ex
ternă a țării. Saeed Numan a spus 
că noul guvern va dirija cea mai 
importantă parte a eforturilor și re
surselor sale pentru depășirea difi
cultăților rezultind din recentele in
cidente, inclusiv a pierderilor eco
nomice și sociale, în vederea reve
nirii la normal a situației și aplică
rii planului cincinal de dezvoltare 
— relatează agenția Q.N.A.

Țările în curs de dezvoltare —jefuite de zeci de miliarde de dolari 
datorită inechităților din relațiile economice internaționale
în cuvîntarea rostită de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU la recenta 
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. sint releva
te unele evoluții negative din eco
nomia mondială, care afectează în
deosebi țările in curs de dezvolta
re, a căror situație s-a înrăutățit 
considerabil și în anul 1985. Refe- 
rindu-se la factorii care au acționat 
și acționează în această direcție ne
fastă, secretarul general al partidu
lui a pus in evidență cu pregnanță 
practica marilor puteri imperialiste, 
a capitalului financiar, a monopolu
rilor transnaționale, care duc o po- 

exploatare și 
a țărilor in

mai 
de

litică deliberată de 
asuprire neocolonială 
curs de dezvoltare.

sînt conCind săracii 
strînși să facă „daruri" bo- 
gaților Aprecierile președintelui 
României își găsesc o solidă fun
damentare in realitățile vieții in
ternaționale, amplu reflectate de 
numeroase studii și analize efectu
ate în diferite state, inclusiv în sta
tele occidentale. «Astfel, cunoscutul 
săptăminal de specialitate britanic 
„The Economist" — într-un recent 
editorial, sugestiv intitulat „Darul 
săracului" — analizează una dintre 
inechitățile cele mai flagrante din 
relațiile economice internaționale, 
și anume enormele profituri obți
nute de țările capitaliste dezvolta
te, de marile monopoluri de pe 
urma scăderii prețurilor la produ
sele de bază importate din țările 
în curs de dezvoltare. Desigur, nu 
este vorba de o scădere accidenta
lă, ci de practici spoliatoare prin 
care țările sărace, în cele mai multe 
cazuri foste colonii sau teritorii de
pendente, sînt constrinse să vindă 
fostelor metropole, in general statelor 
bogate, produsele lor de export la 
prețuri foarte dezavantajoase pen
tru producători.

în acest sens, în analiza aminti
tă se arăta 
ternaționale

tate de țările în curs de dezvoltare 
au scăzut cu 10—15 la sută. In con
secință, cele 24 de țări capitaliste 
dezvoltate membre ale O.C.D.E. au 
plătit cu 65 miliarde dolari 
puțin pentru aceeași cantitate
produse importate din statele lu
mii a treia — care, deci, au pier
dut respectiva sumă, imensă, au 
fost spoliate de aceste zeci de mi
liarde. Dacă avem în vedere că 
produsul intern brut al țărilor 
O.C.D.E. este de 9 000 miliarde do
lari, aceasta înseamnă că țările să
race au fost nevoite să „ofere" 
statelor bogate o „primă" gratuită 
de 0,7 la sută. Cu alte cuvinte, ță
rile subdezvoltate au contribuit cu 
o pătrime la creșterea economică 
(de 3 la sută) realizată în 1985 de 
țările capitaliste dezvoltate și au 
atenuat, in medie, cu aproape un 
procent rata inflației pe care tre
buia să o suporte consumatorul din 
țările occidentale. La avantajele 
directe s-au adăugat, însă, cele 
indirecte, care, deși mai greu cu
antificabile, apar destul de eviden
te: crearea de fonduri disponibile 
pentru investiții, atenuarea presiu
nilor in spirala prețuri — salarii, 
sporirea eficienței — toți acești 
factori favorizați de practicile spo
liatoare ale marilor monopoluri ac- 
ționind în sensul creșterii economi
ce și reducerii inflației în țările 
capitaliste dezvoltate.

rilor în curs de dezvoltare, în 1985 
creșterea lor economică (efectiv de 
2,5—2,8 la sută) ar fi fost

Asemenea consecințe 
sînt resimțite, practic, de 
rile in curs de dezvoltare, 
se relevă în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și țara noastră 
a fost afectată de inechitățile din 
relațiile economice internaționale, 
care au diminuat, în cincinalul tre
cut, cu 5—6 miliarde de dolari ve-

dublă.
negative 

toate ță- 
Așa cum

mante: în medie, 60 la sută, 
trecut, pe ansamblul a 112 
curs de dezvoltare cuprinse 
tistica F.M.I. — cu vîrfuri 
la sută pe an în Peru, 230 
în Brazilia, 1 100 la sută în 
tina și peste 10 000 Ia 
li via!

Mecanisme ale
Cum au reușit țările

sută

anul 
țări in 
in sta- 
de 130 
la sută 
Argen- 
în Bo-

frustrării.
bogate să-și

FAPTE CARE ACUZA
• Numai prin mecanismul spoliator al prețurilor, țările capitaliste dez

voltate au „stors", în 1985, din statele în curs de dezvoltare 65 MILIARDE 
DE DOLARI.

• O PĂTRIME din creșterea economică a țărilor bogate este realizată 
PE SEAMA EXPLOATĂRII STATELOR SĂRACE.

• Dacă n-ar fi existat pierderile pricinuite de politica de jaf colonial, 
RITMUL DE CREȘTERE al țărilor în curs de dezvoltare ar fi fost, anul trecut, 
DUBLU.

• Prin manevrarea prețurilor materiilor prime, țările capitaliste dez
voltate AU LUAT din statele sărace DE PATRU ORI MAI MULT DECIT 
AU DAT sub formă de ajutor oficial pentru dezvoltare.

că în 1985 prețurile in- 
ale produselor expor-

Cresc dificultățile pentru 
lumea a treia. In timp ce 13 p°- 
lul dezvoltat al economiei mondia
le cresc bogățiile, la cel subdezvol
tat se acumulează tot mai multe 
grave dificultăți. Diminuarea înca
sărilor in devize ale țărilor în curs 
de dezvoltare cu 65 miliarde de do
lari reprezintă mai bine de 10 la 
sută din totalul veniturilor din ex
porturi ale statelor respective și a- 
proape 3 la sută din producția lor 
globală. Altfel spus, dacă politica 
de jaf neocolonial practicată de 
monopolurile imperialiste n-ar fi 
pricinuit pierderi atit de grele ță-

niturile din exporturi. Pierderile pe 
care le-am avut, pe această cale — 
arată secretarul general al partidu
lui — se resimt puternic în econo
mia națională, in creșterea venitu
lui național și au influențe genera
le asupra mijloacelor de dezvolta
re și de ridicare a nivelului de trai.

De altfel, statisticile internaționa
le scot în evidență faptul că, dacă 
pe ansamblul țărilor în curs de dez
voltare ritmul de creștere economi
că a fost, anul trecut, pozitiv, to
tuși într-o serie de țări din Ame
rica Latină, Africa și Orientul Mij
lociu s-au înregistrat ritmuri nega
tive, o diminuare pronunțată a ve
nitului pe locuitor și o creștere a- 
larmantă a sărăciei absolute. La a- 
cestea au contribuit și efectele 
practicilor spoliatoare asupra creș
terii inflației din lumea a treia, 
care se îndreaptă spre cote alar-

finanțeze o parte din creșterea e- 
conomică și să-și atenueze inflația 
pe seama țărilor sărace? Un rol 
deosebit de important l-a avut și il 
are politica spoliatoare a dobinzi- 
lor înalte, care sporește an de an 
și în proporții apreciabile datoria 
țărilor în curs de dezvoltare. Pen
tru a face față plăților scadente — 
în condițiile în care cercurile fi
nanciare limitează tot mai mult 
accesul debitorilor la noi credite, 
iar cele de afaceri, la piețele de 
desfacere — țările in curs de dez
voltare sînt nevoite să exporte un 
volum tot mai mare de mărfuri, ac- 
ceptind prețurile din ce în ce mai 
mici oferite de principalii consu
matori — respectiv statele dezvol
tate.

Această evoluție, extrem de dău
nătoare pentru lumea a treia, este 
accentuată de politica companiilor

transnaționale, care domină piețele 
produselor de bază exportate de 
statele sărace. Prin marea lor forță 
economico-financiară, prin mono
polizarea canalelor de distribuire și 
desfacere, societățile transnaționa
le — și nu țările exportatoare! — 
sînt adevărații arbitri ai prețurilor 
la materiile prime. De asemenea, 
creșterea exagerată a cursului do
larului în 
contribuit, 
ce pieței 
prețurilor 
portate de țările 
tare și creșterea 
a stinge datoria

Desigur, toate 
desprinse de starea de dependență a 
majorității covirșitoare a statelor 
lumii a treia față de statele capi
taliste dezvoltate, dependență da
torată îndelungatei dominații colo
niale. Dezvoltarea unilaterală a fos
telor colonii, lipsa sau insuficiența 
industriei prelucrătoare le pune în 
postura dezavantajoasă de exporta
toare cu precădere de produse de 
bază spre fostele metropole, 
ce facilitează perpetuarea, 
forme noi, a vechilor relații 
ploatare.

Pierderile de 65 miliarde 
suferite in 1985 de țările în curs 
de dezvoltare din pricina 
prețurilor la produsele lor de bază 
sînt egale cu suma pe care țările 
capitaliste dezvoltate s-au angajat 
să o acorde anual țărilor rămase 
in urmă pe plan economic sub 
formă de asistență oficială pentru 
dezvoltare. în realitate însă, anga
jamentele luate de țările respecti
ve la O.N.U. nu au fost respectate, 
volumul asistenței oficiale pentru 
dezvoltare a fost în 1985 mult mai 
mic, de circa 17 miliarde dolari. în 
schimb, numai printr-un singur me
canism de exploatare neocolonială, 
cel al prețurilor, țările bogate au 
reușit să stoarcă, într-un singur an, 
de la țările sărace de patru ori mai 
mult decît le-au promis că le vor 
oferi sub formă de ajutor pentru 
dezvoltare !

perioada 1983—1985 a
prin mecanisme specifi- 
capitaliste, la scăderea 

produselor de bază 
în curs de 
eforturilor 

externă.
acestea nu

ex- 
dezvol- 
lor de

pot fi

ceea 
sub 

de ex-

dolari

scăderii

Pentru înlăturarea inega
lităților și injustiției. Sînt date 
și fapte care relevă realismul apre
cierilor din cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit cărora 
înrăutățirea considerabilă a situa-

ției economice a țărilor în curs de 
dezvoltare este tocmai rezultatul 
politicii deliberate de exploatare și 
asuprire promovate de marile mo
nopoluri. De aceea, în concepția 
președintelui țării noastre această 
stare de lucruri impune să se ac
ționeze cu toată hotărirea pentru a 
determina o schimbare 
situației din economia 
pentru o nouă ordine wuuumiva, 
care să asigure raporturi echitabile 
intre state, pentru înlăturarea po
liticii de jaf neocolonialist.

în aceste condiții, lupta împotri
va subdezvoltării nu este o luptă 
pentru a lua din ceea ce au bogă
ții și a da, nemeritat, săracilor — 
cum pretind unele ziare din lumea 
capitalistă — ci o luptă împotriva 
inegalităților și a injustiției, feno
mene care afectează întreaga co
munitate internațională. Deoarece, 
ascuțirea unor contradicții și ten
siunile tot mai puternice pe care le 
cunoaște lumea de astăzi se dato- 
resc tocmai acerbei impotriviri a 
forțelor care văd in restructurarea 
actualei ordini o amenințare la a- 
dresa 
ocazie 
bazele 
pabile
— mari și mici, dezvoltate 
curs de dezvoltare — un loc și un 
rol echitabil în viața internațională. 
Or, numai în acest fel ar putea fi 
conciliate interesele individuale, ale 
fiecărei națiuni, cu cele colective, 
ale întregii omeniri.

în vederea realizării acestor de
ziderate, România, 
Nicolae Ceaușescu 
ansamblu de 
tele, are în 
raport just 
prime și cel 
ale, care să 
țărilor producătoare dp 
prime și, in același timp, să asi
gure venituri raționale producăto
rilor industriali, să permită stimu
larea activității economice in toate 
țările lumii. Adoptarea unor ase
menea măsuri s-ar înscrie, fără în
doială, drept contribuții concrete la 
lichidarea subdezvoltării, la 
rea unei noi ordini economice 
diale, de care depinde atît 
greșul, cit și pacea întregii 
niri.

radicală a 
mondială, 

economică,

vechilor privilegii, și nu o 
de a se uni pentru a pune 
unor relații economice ca
să asigure tuturor statelor 

și în

președintele 
au propus un 

măsuri, care, între al- 
vedere stabilirea unui 
intre prețul materiilor 
al produselor industri- 
favorizeze dezvoltarea 

materii

făuri- 
mon- 
pro- 

ome-

Muqur ISARESCU
Institutul de economie mondială

RIGORILE IERNII
BELGRAD 10 (Agerpres). — 

Ninsori abundente, însoțite de 
vînt, au cuprins in ultimele zile 
aproape toate regiunile Iugosla
viei, ingreuind traficul rutier, în
deosebi în partea de nord-vest a 
țării, unde pe alocuri nămeții de
pășesc un metru înălțime — 
transmite agenția Taniug.

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — 
Asupra zonelor din vestul Ungariei 
s-au abătut ninsori și viscole, vi
teza vintului dtingind 60 km pe 
oră. In unele locuri grosimea stra
tului de zăpadă atinge un metru 
jumătate—doi metri. Circulația pe 
magistralele rutiere și feroviare se 
desfășoară cu mare greutate, iar 
unele localități sint izolate de res
tul țării, informează agenția M.T.I.

BERLIN 10 (Agerpres), — Tem
peraturile foarte scăzute și stratul 
gros de zăpadă din unele regiuni 
ale R.D. Germane creează dificul
tăți în aprovizionarea cu cărbune, 
electricitate, gaze și căldură a in
dustriei și populației. Circulația 
trenurilor de persoane și marfă se 
desfășoară cu întîrziere, informea
ză agenția A.D.N.

ATENA 10 (Agerpres). — Visco
lul, ploile torențiale și ceața densă 
au determinat anularea, duminică, 
a numeroase zboruri interne ale 
companiei aeriene grecești „Olym
pic Airways". Precipitațiile abun
dente de la sfirșitul săptăminii 
trecute au provocat inundații in 
insula Rhodos. Pe de altă parte, 
ninsorile puternice din nordul țării 
mențin impracticabile o serie de căi 
de acces. In capitală s-au semna
lat, de asemenea, ploi abundente, 
care au perturbat in parte traficul 
urban.

LONDRA 10 (Agerpres). — Ca 
urmare a pătrunderii unei mase de 
aer rece continental deasupra teri
toriului Marii Britanii, temperatu
rile au scăzut la minus 15 grade 
Celsius. Potrivit opiniei meteorolo
gilor, in acest an luna februarie 
a fost, in Marea Britanie, cea mai 
geroasă din 1947. Mai multe șosele 
au fost închise traficului din cauza 
ninsorii și cetii persistente. O ase
menea stare a vremii a stat la baza 
unui accident rutier in lanț, in 
care au fost antrenate 120 de ve
hicule.
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