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SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

pretutindeni, prin mobilizarea tuturor forțelor din agricultură

PROGRAMELE PENTRU CREȘTEREA PUTERNICĂ
A PRODUCȚIEI AGRICOLE ÎNFĂPTUITE EXEMPLAR!

După cum este cunoscut, recenta 
plenară lărgită a Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industtiei 
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor a adoptat o serie de 
programe pentru dezvoltarea 
accelerată a diferitelor 
ale activității din agricultură, 
scopul creșterii 
producției 
în ultimul 
pe larg in

Aceste 
claritate, 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
al orientărilor și indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, obiec
tive și sarcini concrete pentru 
creșterea puternică, în acest an și 
în întregul cincinal, a producției 
agricole vegetale, animale și în 
celelalte domenii ale activității din 
agricultură. Trăsătura definitorie 
a noilor programe adoptate, — 
adevărate instrumente de 
pentru toți oamenii muncii 
agricultură — este, așa cum 
subliniat, orientarea fermă 
dezvoltarea pe baze intensive a 
tuturor sectoarelor producției agri
cole. Este o orientare obiectiv ne
cesară, ce pornește de la realitatea 
că agricultura noastră dispune 
practic de toate condițiile pentru 
atingerea acestui țel : o bază 
tehnico-materială modernă, semin
țe și material săditor și biologic de 
bună calitate, experiență valoroasă 
și elementul de forță, cel mai Im
portant, dispune de oameni cu o 
pregătire temeinică — specialiști, 
cercetători, mecanizatori, lucrători 
și cooperatori — în toate sectoa
rele din agricultură.

Cel mai important lucru în mo
mentul de față pentru a se asigura 
înfăptuirea paș cu pas, punct cu 
punct a tuturor acestor programe 
este însușirea lor temeinică, re
partizarea sarcinilor pe fiecare 
unitate agricolă, fermă și post de
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agricole, programe care, 
timp, au fost înfățișate 
paginile presei.
programe definesc cu 
in spiritul hotăririlor

lucru 
din 
s-a 

spre

lucru.
cuvîntarea secretarului general al 
partidului, rostită la recenta plena
ră lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor se desprinde cu claritate 
concluzia că toate aceste programe 
trebuie să fie cunoscute amănunțit 
în toate unitățile și, pe această 
bază să se stabilească pe ferme, 
pină la fiecare muncitor, la’ fiecare 
membru cooperator, pină la fiecare 
țăran din zonele necooperativizate, 
ce are de făcut. „Numai luînd 
toate- măsurile organizatorice co
respunzătoare — se subliniază in 
cuvintare — vom asigura ca’toate 
aceste programe să prindă viață". 
Așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, toate aceste pro
grame nu trebuie să rămină in 
birouri, nici la 
la județe, nici ___ __
tățile agricole, fci este hotărîtor 
să se treacă cu toate forțele la 
realizarea acestor măsuri, pentru 
a se asigura ca, în acest an și pe 
întregul cincinal, să se obțină 
înfăptuirea în cele mai bune con-

ministere, nici 
chiar la uni-
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diții a prevederilor planului și a 
programelor recent adoptate.

în lumina acestor indicații, orga
nelor județene de partid și celor, 
agricole, consiliilor populare, or
ganizațiilor de partid din unitățile 
agricole și consiliilor de conducere 
ale acestora le revine obligația de 
a asigura nu numai cunoașterea de 
către fiecare specialist și lucrător 
a sarcinilor ce le revin din aceste 
programe, dar și includerea lor în 
programele de muncă curente, de 
a stabili măsurile ce se impun și 
de a ctea cadrul organizatoric 
adecvat pentru desfășurarea exem
plară a întregii activități.

Analiza periodică, in funcție de 
cerințe, a modului în care se 
realizează obiectivele stabilite la 
nivelul județelor, consiliilor unice 
agroindustriale, Unităților agricole 
și a fermelor de producție și solu
ționarea promptă și eficientă a 
tuturor problemelor ce se ivesc 
reprezintă cerințe de primă în
semnătate pentru înfăptuirea pre
vederilor din program. Desigur, pe 
tot parcursul materializării pro
gramelor este nevoie să se exer
cite un control sistematic și rigu-

ros asupra modului în care diferi
tei? verigi, organisme și cadre 
investite cu răspunderi concfete se 
achită de obligațiile ce le revin. 
Toate acestea' trebuie să se consti
tuie intr-o 
manentă, 
asigure că 
se va face1

Sînt, așa 
rul general 
Nicolae Ceaușescu, întrunite toate 
condițiile ca pe baza programelor 
adoptate de plenara lărgită a Con
siliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor; a unei 
munci asidue, plină de abnegație, 
din partea tuturor oamenilor mun
cii de la sate, agricultura să înre
gistreze, incă din această primă
vară. din acest an și in întregul 
cincinal, progresele de care are 
nevoie, pe care le așteaptă econo
mia națională. Aceste progrese 
trebuie să însemne mai multe pro
duse agricole, care să asigure 
satisfacerea la un nivel mult mai 
înalt a aprovizionării populației, a 
necesităților economiei naționale, 
ale întregii societăți.

lucru' per- 
măsură să 
s-a stabilit

metodă de 
singura . în 
tot ceea ce 
întocmai.
cum accentua secreta- 
al partidului, tovarășul

MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, 

LOCUITORI AI SATELOR!
Răspundeți prin fapte de mundă exemplare chelnării' secreta

rului general al partidului privind înfăptuirea consecventă a pro
gramelor pentru creșterea puternică a producției agricole !

Pregătiți temeinic și executați la un înalt nivel calitativ lucră
rile agricole de primăvară, asigurați perfecționarea întregii activi
tăți în scopul realizării neabătute a prevederilor planului și pro
gramelor pe acest an și pe întregul cincinal!

Evoluția armonioasă a populației
J

cerință a progresului social J

„POLIMEVA"

a dezvoltării continue
Să pornim de la o constatai e : 

demografia se află, in ultimele trei- 
patru decenii, in atenția tuturor fac
torilor politici și a opiniei publice. 
La inceputul anilor ’30 puteau fi 
găsite in lume doar citeva zeci de 
oameni de știință care să se denu
mească demografi. Astăzi, lucrurile 
s-au schimbat radical. Dintr-o dis
ciplină foarte riguroasă, cea mai 
matematizată ' dintre toate științele 
sociale, considerată drept o anexă a 
economiei politice și a sociologiei, 
demografia a devenit un teren d<* 
dispută politică și de confruntare 
științifică. Explicațiile sint multe, 
una este insă esențială : asigurarea 
unei populații care crește intr-un 
ritm corelat cu creșterea economică, 
care iși asigură reproducerea lărgită 
și care, în ciuda transferurilor ma
sive de la sat la oraș și a creșterii 
gradului general de instrucție, reu
șește să mențină un raport echili
brat între populația în virstă de 
muncă și populația totală — sini 
cerințe-cheie ale oricărei politici cu 
fața spre viitor. Căci, dacă se poate 
spune așa, miza unei politici demo
grafice nu este numai prezentul, ci 
in special viitorul, adesea un viitor 
destul de îndepărtat. Trebuie să 
înțelegem bine acest lucru : o eroare 
economică poate fi corectată, dar 
una pe planul politicii demografice 
se poate dovedi foarte greu de ame
liorat. Să dăm un exemplu : o anu
mită țară are, să zicem, o natali
tate anuală de 15 născuți la 1 000 de 
locuitori. Sâ presupunem că morta
litatea generală ar fi de 10 decese 
la 1 000 de locuitori. Diferența din
tre natalitate și mortalitate dă spo
rul natural al populației, care in 
cazul de mai sus este de 5 locuitori 
în plus pe an la fiecare mie exis
tentă. Populația crește, intr-adevăr, 
dar procesul de îmbătrînire este 
foarte accentuat. Și. intr-o perioadă 
care variază după structura pe vîrstc 
actuală, rata natalității va scădea in 
mod necesar, egalind sau chiar cobo- 
rind sub nivelul ratei mortalității 
generale. Pe termen scurt populația 
crește, dar pe termen lung această 
creștere este insuficientă pentru a 
asigura înlocuirea tuturor generațiilor 
care ies de pe scena vieții active și 
a vieții în general. Desigur, îmbă- 
trînirea populației — respectiv creș
terea ponderii celor în virstă de 
peste' 60 de ani în ansamblul popu
lației — exprimă o serie de aspecte 
pozitive : sporirea duratei medii de 
viață, a duratei vieții active, ceea ce 
face ca și societatea să recupe
reze de la fiecare integral investiția 
făcută in perioada școlarizării. Dar.

pe termen lung, menținerea sau chiar 
accentuarea tendinței de îmbălrinire 
a populației are efecte profund ne
gative.

Relația dintre natalitate si morta
litate a cunoscut evoluții specifice in 
epoca modernă. La începutul epocii 
de industrializare, natalitatea era 
foarte ridicată, dar mortalitatea ge
nerală și in special cea infantilă 
erau, de asemenea, foarte ridicate 
asigurînd un spor redus ăl popu
lației. Urmează apoi ceea ce se 
numește faza a doua a tranziției 

’ demografice : datorită progreselor 
medicale, a creșterii calității vieții, 
a îmbunătățirii condițiilor generale 
de viață, mortalitatea — in special 
cea infantilă — scade, iar sporul 
natural este din ce in ce mai ridi
cat. Populația crește foarte repede 
în țările și in epocile 
demografică. In a treia 
natalitatea scade și ea, 
mai repede, pină cind, 
zuri, ajunge sub nivelul mortalității. 
Populația crește incet sau nu mai 
crește deloc. Această relație istorică 
între natalitate și mortalitate este 
cvasigenerală : toate țările europene 
au trecut prin ea. România intrind 
in faza a doua a tranziției demogra
fice mai tirziu, dar cu un ritm mai 
accentuat. Pornind de la tendințele 
manifestate in ultimii ani de scădere 
a natalității și in patria noastră, 
partidul și statul nostru promovează 
o politică de creare a condițiilor 
pentru a menține un raport favora
bil intre natalitate și mortalitate. 
Pentru aceasta se acționează pe mai 
multe planuri. în primul rind, se 
stimulează natalitatea, respectiv 
creșterea numărului de nou-născuți. 
în al doilea rind, se acționează in 
direcția scăderii mortalității. Cum 
mortalitatea generală este in bună 
măsură determinată de mortalitatea 
infantilă, scăderea numărului de 
decese intre 0—1 ani de viață devine 
un factor crucial pentru asigurarea 
unui spor natural favorabil. Aceste 
direcții de acțiune nu se exclud : e 
vorba deci de a da viață unui 
număr mai mare de copii și de a 
asigura viață celor care s-au născut 
deja. Pe ambele planuri există la 
noi mari rezerve. Iată, de pildă, in 
ceea ce privește scăderea mortalită
ții infantile s-au obținut ' progrese 
însemnate, acest indicator situindu- 
se in. 1984 la cel mai scăzut 
din istoria evoluției populației 
țara noastră. Dar tot așa de 
vărat este că el se menține,
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Alin TEODORESCU
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Asociem frecvent și în chip cel mai firesc progresele 
din toate domeniile de activitate de înfăptuirea unor 
programe de investiții sistematice și consecvente. An 
de an a fost construit un număr impresionant de 
obiective productive noi, multe dintre ele la nivelul 
tehnicii mondiale, a fost creată o economie națională 
modernă, dinamică și eficientă, acționindu-se totodată 
pentru repartizarea armonioasă și echilibrată a forțe
lor de producție pe teritoriul țării. în mod constant, 
ritmurile medii anuale de creștere o investițiilor s-au 
situat printre cele mai înalte din economia mondială 
contemporană. Este vorba de o orientare de principiu 
a politicii economice a partidului nostru, de o opțiune 
fundamentală ce va fi continuată și în actualul 
cincinal. .

Cifrele. sînt cit se poate de elocvente. Planul de 
investiții pe anul 1986 — primul din acest cincinal — 
prevede realizarea unui volum de investiții de 265-270 
miliarde lei și punered in funcțiune a 185 capacități 
productive importante. Ele sint îndreptate cu precă
dere spre înfăptuirea obiectivelor prioritate ale eco
nomiei naționale în etapa actuală : dezvoltarea bazei 
de materii prime, și energetice ; realizarea programu
lui de dezvoltare intensivă a tuturor sectoarelor pro
ductive ; 
muncii ; 
calitativ
energie, de materii prime și materiale ; valorificarea 
superioară a resurselor recuperabile și refolosibile ; 
sporirea puternică a producției agricole etc.

Realizarea in bune condiții a acestor obiective este 
strîns legată, așa cum a subliniat în repetate rinduri 
secretarul general al partidului, de creșterea susținută 
a eficienței economice a investițiilor. Ceea ce înseamnă 
că fiecare leu investit, fiecare lucrare planificată să 
răspundă unei necesități reale, să contribuie la creș
terea productivității muncii sociale, să 
tru venitul național un aport cit mai 
timp cit mai scurt și cu cheltuieli 
Sintetizînd aceste cerințe majore, de

creșterea mai accentuată a productivității 
modernizarea și ridicarea nivelului tehnico- 
al produselor ; reducerea consumurilor de

constituie pen- 
mqre, într-un 
cit mai mici, 

maximă actua-

la
Și

litate, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta, 
plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, 
din luna iunie anul trecut : „Cind pun problema că 
trebuie să reducem investițiile cu circa 200-250 mi
liarde lei - pornind de la faptul că avem 1 350 mi
liarde prevăzut la investiții - am in vedere nu să 
renunțăm la realizarea obiectivelor, ci să ne așezăm 
să analizăm temeinic și să găsim soluții ca să facem 
aceasta cu cheltuieli foarte mici, să crească, pe 
această cale, eficiența lor în economie. Aceste 290- 
250 miliarde, pe care avem în vedere să le econo
misim, vor putea fi folosite fie pentru noi obiective, 
iar o parte - și fără nici o îndoială că vom face 
acest lucru - pentru noi măsuri de ridicare a nivelu
lui de trai material și spiritual al poporului".

Intre factorii cu influență determinantă asupra 
creșterii eficienței investițiilor și reducerii costurilor 
acestora se detașează, la loc de frunte, scurtarea 
duratelor de execuție. Este un lucru binecunoscut : 

•fondurile financiare și materiale alocate unui nou 
obiectiv productiv sînt practic imobilizate pe parcursul 
construirii acestuia. Fapt ce echivalează cu un consum 
pentru societate. Mărimea sa depinde direct de vo
lumul fondurilor investite și de perioada lor de imo
bilizare. lată argumentul concludent pentru care reali
zarea oricărei investiții implică o luptă susținută cu 
costurile și timpul, reducerea acestora la minimum.

Importanța deosebită a obiectivelor de investiții din 
planul pe acest an, eforturile făcute de societate 
pentru realizarea lor impun să se acționeze prin toate 
mijloacele pentru executarea lucrărilor în termene 
mai scurte, încadrarea riguroasă în grafice și 
termenele de punere în funcțiune prevăzute.

Cum se acționează și, mai ales, cum ar trebui 
se acționeze pentru reducerea mai accentuată a dura
telor de execuție la noile obiective de investiții - iată 
tema anchetei de față, realizată cu sprijinul unui 
mare număr de muncitori, maiștri, ingineri, olți spe
cialiști din unități de construcții-montaj, întreprinderi 
beneficiare și institute de proiectare.

cit 
în

sâ

Azi, despre SCURTAREA
DURATELOR DE EXECUȚIE

Statisticile confirmă că, anual, 
trusturile de construcții-montaj reu
șesc să termine și să pună in func
țiune, inainte de termenele planifi
cate, circa 10—15 la sută din investi
țiile încredințate spre execuție. Cu
mulat pe ansamblul economiei na
ționale rezultă, după evaluările spe
cialiștilor, un ciștig de timp de apro
ximativ 10 la sută din durata totală 
afectată construirii noilor obiective

URMAȘUL
NITUITORILOR DE LA DUNĂRE
O pagină din 
ampla bătălie 
a moderniza 
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rea proceselor 
de producție

Pe strada Dunării, 
imediata vecinătate a gării 
din Drobeta-Turnu Seve- 
,rin — o firmă industrială 
bine cunoscută : Întreprin
derea de vagoane Mehe
dinți, „MEVA“, cum i se 
spune, pe scurt. O între
prindere pe care toate tre
nurile, in trecerea lor, o 
salută, sau ar trebui sâ o 
salute, la venire și la ple
care. Fiindcă așa cum, din 
loc in loc, magistralele fe
roviare sint presărate cu 
gări, tot la fel, magistrala 
in timp a transportului fe
roviar românesc are „gări
le" ei : uzineie de vagoane 
și uzinele de locomotive 
care-și flutură mesajele de 
„liberă trecere" — produ
sele lor — pe drumurile de 
fier ale țării. Și nu e pu
țin lucru ceea ce „MEVA" 
adaugă, an de an, peisaju
lui feroviar românesc : a- 
proape un sfert din pro
ducția de vagoane a țării.

— Este o uzină cu veche 
tradiție — ține sâ preci
zeze, de la bun început, 
tovarășul Vasile Bacalu, 
directorul întreprinderii. D 
uzină al cărei drum reflec
tă ’mersul inainte al econo
miei noastre, etapă cu 
etapă. O uzină cu tradiție 
și, totodată, in plin proces 
de modernizare. O uzină 
„asaltată" de viitor.

— O uzină cu 
înțeleg de ce vreți să spu
neți.. Că drumul ei reflectă 
mersul inainte al economiei 
naționale — de asemenea. 
Se știe doar că intre pu
ținele uzine cu cate econo
mia românească a pornit ia 
drum' in zorii industrializă
ri! socialiste se numără și 
această întreprindere...

— Mai exact, ceea 
exista pe atunci sub acest 

l nume. întreprinderea, așa

productive. Consecințele 
importante cantitativ și 
aspect calitativ.
care au fost scurtate

și capacități 
pozitive sint 
multiple sub

Căile prin
duratele planificate de execuție sint, 
tot după aprecierea specialiștilor, 
foarte variate. Să trecem în revistă 
cîteva, mai reprezentative, dintre ele:

• La construirea unui număr de 
25 de' capacități agrozootehnice, trus
turile antrepriză generală de con
strucții industriale din Brașov și 
Constanta au modificat, cu acordul 
proiectanților, soluțiile constructive 
adoptate inițial. Pe scurt, betonul 
monolit a fost înlocuit cu cel prefa
bricat, reducîndu-se durata lucrărilor 
la jumătate. In plus, noile soluții 
permit și diminuarea consumu
lui de combustibil in timpul exploa
tării acestor obiective cu circa o 
treime.
• Execuția, prin metoda chesoa-

nelor glisate, a digurilor și cheurilor 
din noul port maritim Constanța-sud 
este micșorată de aproape 20 de ori.
• La întreprinderea brașoveană 

„Tractorul" a fost pusă in funcțiu
ne in avans ou mai mult de 3 luni 
o capacitate de producere a pieselor 
turnate din metale neferoase. Alte 
trei capacități au fost finalizate la 
termen. „Secretul" : pregătirea co
respunzătoare a lucrărilor pentru 
fiecare obiectiv în parte, colaborarea 
strinsă cu proiectanții, executarea la 
timp, prin autodotare, chiar de că
tre beneficiar a unui volum de uti
laje tehnologice însumînd peste 180 
milioane lei.
• Prin schimbarea tehnologiei de 

execuție a bazinelor pentru lichide 
— toreretarea betonului și tencuielile 
speciale au fost înlocuite printr-o

Cristian ANTONESCU

robotiza

mai pe la in-

foarte

(Continuare in pag. a Il-a)

A restitui societății
mari valori

Am intilnit la Tg. 
Mureș o echipă de 
cinci meseriași a căror 
ocupație nu . are o de
numire de uz curent. 
.4? numi-o aici, doar ca 
definiție : salvarea u- 
nor mari valori indus
triale...

Dar să începem alt-

tradiție,

ce

Aspect de la întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin
Foto : E. Dichiseanu

astăzi, 
spune, 
indus- 
ca‘ să 

dumnea

cum se prezintă 
este nouă, cum s-ar 
din temelii ; zorii 
trializării socialiste, 
reiau expresia
voastră — au găsit aici un 
atelier de reparat vagoane 
și locomotive, care a „su
praviețuit" pină în anii

structoare de mașini din 
țara noastră.

Interlocutorul ne-a 
cat, apoi, anii grei ai înce
putului. Ne-a vorbit des
pre eforturile uriașe din 
etapa reconstrucției, des
pre munca fizică extraor
dinar de grea pe care o

• reportaje • însemnări •

’60. Construcțiile pe care le 
vedeți, ca să nu mai vor
besc de dotarea tehnică, 
sînt rodul etapei inaugura
te de Congresul al IX-lea 
al partidului. De altfel, 
pină in 1960 profilul uzinei 
a rămas de reparații. Apoi, 
încet-încet, am început să 
construim vagoane. Con
gresul al IX-lea ne-a tra
sat un program clar, care 
avea să ne înscrie intre în
treprinderile reprezenta
tive ale industriei con-

evo-

re-

t ~T*R"

clama, producția acelui 
timp.

— Se trudea din greu, 
forță, nu 
de fiare 

unealta de
era nevoie de 
glumă I, Trăgeai 
cu spinarea, iar 
bază era barosul... Oamenii 
erau insă bucuroși că a ve
nit vremea să topim tunu-> 
rile și să facem din ele 
producție de pace. Efortu
rile reconstrucției , au căpă
tat pe atunci un adevărat 
simbol prin „întrecerea ni- 
tuitorilor". Nituitorii de la 
noi se întreceau cu cei de

la Galați pentru doborirea 
normelor. La un moment 
dat, toată țara era cu ochii 
pe noi. De la zece nituri, 
la o sută, la o mie ; de la 
o mie la milioanele de ni
turi bătute cu ciocanul...

Momentul este cu adevă
rat simbolic pentru eroica 
etapă a reconstrucției, a 
începutului de drum in in
dustrie 
munist 
toare, 
tuitorii 
doboare normele, 
zind inflăicăratei 
prin voința lor de a fi cei 
mai buni, erau comuniști 
pătrunși de însemnătatea 
efortului lor pentru pro
gresul țării. Niturile lor 
pătrundeau in istorie...

— O dată cu trecerea la 
fabricația de vagoane. în
treprinderea s-a moderni-

la care partidul co- 
chema clasa munci- 
intregul popor. Ni
ce se întreceau să 

răspun- 
chemăn

Anlca FLORESCU 
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(Continuare in pag, a Ill-a)^

Era 
ceputurile noii între
prinderi mecanice din 
Alba lulia, specializată 
și dotată special pen
tru turnarea și prelu
crarea unor 
mari piese din fontă. 
Intre cele multe reuși
te ale începutului s-a 
înregistrat — fatal — 
și un eșec: batiuLpen- 
tru un strung gigantic 
s-a fisurat. Din cauza 
tensiunilor 
ce se nasc la turnare, 
mai exact in procesul 
răcirii, în structura u- 
nor asemenea piese. 
Verdictul tuturor spe
cialiștilor (care au luat 
in calcul toate posi
bilitățile cunoscute) : 
batiul nu poate fi re
cuperat. Da, dar ce să 
faci eu 
tuit, de 
piese a 
fiecare. 
Să-l depozitezi? Unde? 
Să-l spargi și să-l dai 
la retopit ? Cum ? 
Spargerea lui se pu
tea face numai cu ex
plozibili. Pentru asta 
trebuia scos undeva în 
cimp. Ușor de zis. Că 
pentru asta trebuia 
construit un drum 
special. Cu toate chel
tuielile de rigoare... 
Nu se știe cine și cind 
și-a amintit de exis
tența celor cinci de la 
„Prodcomplex" din Tg. 
Mureș. Și s-a zis că 
încercarea merită a fi 
făcută. Deci au fost 
chemați cei cinci, ei 
s-au pus pe treabă și 
in cîteva zile au „cu-

interioare

ei ? Era alcă- 
fapt, din patru 
cite 80 de tone 

Total 320 t.

sut” fisura, redind ba- 
tiul unei foarte inde- 
lungate folosințe (e și 
azi în funcțiune, fără 
să se simtă că a avut 
vreodată o „hibă”). Li 
s-a mulțumit, dar ei 
au răspuns cu modes
tie : „Nu e cazul, pen
tru noi a fost o repa
rație relativ simplă. 
Asta este meseria sau 
specialitatea noastră. 
Puteți să livrați liniș
tiți batiul. E mai re
zistent acum decit 
dacă n-ar fi fost fisu
rat. Au dispărut ten
siunile interioare".

Procedeul „meta- 
lock", așa se numește 
tehnic operația. Și con
stă din „coaserea" fi
surilor din piesele me
talice mari cu ajuto
rul unor cleme specia
le. Se aplică acolo 
unde alte 
sudura de 
sint excluse, 
in general, 
fără demontarea utila
jului și fără mari 
pregătiri. Este curat, 
nu modifică dimensiu
nile piesei, nu intro
duce tensiuni in metal, 
dimpotrivă.

In ’84. la Combina
tul chimic din Bor- 
zești s-a spart o su- 
flantă grea, aflată in 
funcțiune de aproape 
20 de ani. înlocuirea 
ei ar fi durat ani. Doi 
dintre cei cinci s-au 
deplasat acolo, pe o 
iarnă cumplită, și in 
două săptămini suflan- 
ta și-a reluat activi
tatea.

Cite unul dintre ei 
se află, prin rotație, 
in permanență, in por
tul Constanța. Piese 
ale marilor motoare 
navale, axe de elice, 
arbori cotiți, fel de fel 
de alte piese grele fi
surate (prin suprasoli
citarea navei in tim-

procedee, 
exemplu. 
Se face, 

repede.

pul unei furtuni, de 
exemplu} sînt redate 
folosinței, pe loc și 
doar in citeva zile...

Nu, n-am scris d- 
ceste rinduri pentru 
reclama întreprinderii 
„Prodcomplex" (se 
pare că ea n-ar mai 
avea acum nevoie de 
așa ceva), ci pentru 
altceva. Pentru cei 
cinci. Pentru că me
seria lor nu este una 
oarecare. Ca să ajungă 
a o stăpini perfect, 
fiecare dintre cei cinci 
a parcurs un drum 
lung al voinței, al 
efortului de cunoaște
re, al 
fiecare 
serie: 
cutuș. 
pentru 
ca procedeul 
tit au trebuit să învețe 
multe alte meserii, 
cam pe toate cele ce 
țin de lucrul cu meta
lul. Pentru că nimic 
din ce aparține tehno
logiilor de elaborare, 
turnare și prelucrare 
a metalului, nimic din 
comportamentele me
talului și nimic din ce 
este ansamblu meca
nic din metal nu tre
buie să le fie străin. 
Merita efortul? A me
ritat cu prisosință. O 
dovedesc zecile și su
tele de intervenții prin 
care utilaje și instala
ții de mare valoare au 
fost redate circuitului 
productiv. Rețineți nu
mele acestor oameni . 
Ovldiu Șaiu, losif Ol
tean. Nagy Alexandru, 
Ton Mureșan, Emil Mi- 
reștean. Șeful forma
ției: subinginerul Cor
nel Muhteanu. Nu-și 
pun semnătura pe 
ceea ce fac, deși ope
ra lor este vecină cu 
arta.

dăruirii. Avea 
cite o altă me- 
mecanic, lă- 
maistru. Dar 
a putea apli- 

amin-

Mihai CARANF1L
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Orientările si sarcinile subliniate de tovarășul IMae Ceausescu-la baza activității pentru creșterea puternică a producției agricole
Programul privind dezvoltarea producției de sucuri răcoritoare pe perioada 1986-1990:

NOI CĂI Șl MIJLOACE PENTRU VALORIFICAREA FRUCTELOR Șl FLOREI SPONTANE, 
PE MĂSURA GUSTULUI Șl CERERII CONSUMATORILOR

în ansamblu! importantelor documente adoptate de recenta plenară 
lărgită a Consiliului National al Agriculturii. Industriei Alimentare. Sil
viculturii și Gospodăririi Apelor este inclus și „PROGRAMUL PEN
TRU DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI DE SUCURI RĂCORITOARE PE 
PERIOADA 1986—1990“. Acest program ilustrează incă o dată perma
nenta grijă a partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru creș
terea calității vieții întregului popor, pentru o alimentație rațională a 
tuturor cetățenilor.

Pornindu-se de la faptul că tara noastră dispune de o bogată, vastă 
și diversificată bază de materii prime (pomicolă, legumicolă, viticolă, plus 
flora spontană), in anii anteriori a fost aprobat un program special pentru 
dezvoltarea acestui sector prin aplicarea cărata producția de sucuri răco
ritoare a crescut intre anii 1983 și 1985, spre exemplu, eu 35 la sută, 
în paralel, institutele de cercetări, unitățile producătoare au întreprins 
anumite măsuri pentru îmbunătățirea calității Și diversității sortimen
telor de sucuri răcoritoare. Cu toate acestea, producția de sucuri răco
ritoare este considerabil în urma posibilităților reale existente — atit 
ca volum, cit și ca sortimente, calitate, prezentare.

Noul program, menit să contribuie la DEZVOLTAREA MAI PUTER
NICĂ a producției de sucuri răcoritoare pe perioada 1986—1990, stabi
lește un ansamblu unitar de măsuri clare și cuprinzătoare pentru VALO
RIFICAREA SUPERIOARA a producției livezilor, grădinilor Si florei 
spontane din tara noastră, prin sporirea considerabilă a producției. îmbu
nătățirea substanțială a calității băuturilor și crearea de noi sortimente, 
stabilind obiective și sarcini precise pentru TOTI FACTORII cu atribuții 
și responsabilități in acest domeniu de larg interes public.

înfăptuirea acestui program este de un larg interes public dintr-o 
seamă de motive majore.

în primul rind, creșterea producției de sucuri răspunde unei MARI 
CERERI a populației. Este știut că, mai ales in sezonul de vară, in toate 
orașele, in zonele turistice, solicitările sint atit de dese incit oferta 
actuală nu putea face fată. Dar sucurile se consumă intens si in alte 
sezoane, inclusiv iarna — numai producție să fie !

în același timp, sporirea consumului de sucuri naturale este de mare 
importanță și valoare PENTRU ÎNSĂȘI SĂNĂTATEA CETĂȚENILOR. 
Sucurile naturale conțin numeroase vitamine si substanțe active impor
tante pentru menținerea sănătății ; spre deosebire de băuturile alcoolice 
nu au efecte negative, fiind preferate și căutate nu numai de copii, ci și 
de cercuri largi ale populației, inclusiv de virstnici,

în sfîrșit, trebuie subliniat că dezvoltarea producției de sucuri răco
ritoare răspunde nu numai solicitărilor cetățenești, ei și. deopotrivă, unor 
sarcini ale organelor locale, mai cu seamă in contextul preocupărilor 
acestora pentru autoconduccre și autofinanțare. Este o realitate că fie
care județ, fără excepție, dispune in acest sens de o bogată bază mate
rială, de oe urma căreia, valorificind-o superior, se pot obține IMPOR
TANTE VENITURI LA BUGET.

De altfel, și in tara noastră, îndeosebi in ultimii ani, s-au acumulat 
experiențe concrete in diferite județe in ce privește producerea sucurilor 
răcoritoare. în cele ce urmează prezentăm citeva din cele mai importante 
prevederi ale programului, precum și unele experiențe.
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DIN PREVEDERILE PROGRAMULUI
In domeniul producției

• Creșterea progresivă a producției de sucuri răcoritoare reali
zată in sectorul industrial : 8 milioane hl in anul 1986 ; 12 milioane hl 
în 1987 ; 13 milioane hl în 1988 ; 14 milioane hl in 1989 ; 15 milioane 
hl în 1990.

• Pînă in 1990 se va ajunge la un consum de 62 litri pe locuitor 
numai datorită sporirii producției realizate de sectorul industrial.

• Din producția totală pe cincinalul 1986-1990, circa 70 la sută 
reprezintă sucurile răcoritoare îmbuteliate, 30 la sută rezervindu-se 
pentru servirea la pahar.

• Se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea substanțială 
sucurilor ți sporirea considerabilă a sortimentelor.

• întreprinderile constructoare de mașini vor asigura 
necesare modernizării instalațiilor de fabricație existente 
altor cppacități de producție.

In domeniul cercetării
• Mărirea duratei de conservabiiitate a 

fructe.
• Obținerea aromelor naturale și similare
• Realizarea unor coloranți alimentari ți 

ducției de sucuri.
• Elaborarea unor noi tehnologii ți îmbunătățirea celor existente 

pentru producerea sucurilor concentrate, a concentratelor aromate și 
o sucurilor răcoritoare.

In domeniul desfacerii
• Extinderea vinzării sucurilor prin tonete ți alte forme de co

merț stradal în toate locurile aglomerate, pe străzile intens circulate, 
in stații ale transportului in comun, gări, școli, cantine, bufete de în
treprinderi etc.

• Livrarea operativă a sucurilor și vinzarea lor la gheață In se
zonul cald.

• Organizarea vinzării sucurilor răcoritoare prin toate magazinele 
alimentare pentru consumul la domiciliu.

a calității

utilajele 
creării

sucurilor naturale

celor naturale, 
enzime necesare

din

pro-
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Măsuri tiare și concrete de mure interes public
Solicitate într-o măsură tot mai 

mare de masele largi de cetățeni, 
producția și desfacerea sucurilor, a 
băuturilor răcoritoare au sporit de 
la an la an. Ca urmare a aplicării 
unui program special întocmit pen
tru acest sector, in răstimpul dintre 
anii 1983 și 1986, «pre><exemplu;, pro
ducția respectivă a crescut de la a- 
proape 4,5 milioane hectolitri la pes
te 6- milioane hectolitri ceea ce 
Înseamnă, calculind consumul me
diu anual pe un locuitor, o creștere 
de la 19,7 litri la 26,4 litri.

în baza „Programului pentru dez
voltarea producției de sucuri răco
ritoare pe perioada 1986—1990" — a- 
doptat de recenta plenară lărgită a 
Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare. Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor — in urmă
torii cipci api va trebui să se rea
lizeze o creștere de 2—2,5 ori, ajun- 
gindu-se la o producție totală de 15 
milioane hl — ceea ce va asigura 
un consum mediu anual de 62 litri 
pe locuitor. Este o sarcină impor
tantă, care vine in intîmpinarea ce

rerii de consum a populației, ca una 
din numeroasele expresii ale grijii 
față de asigurarea unor condiții de 
viață superioare. în care se îmbină 
solicitudinea față de cerințele pu
blicului cu grija pentru sănătate, 
precum și cu criteriile de eficiență

• eeowsmieă. Tocmai aviud ih vedere“‘ 
amploarea sporurilor prevăzute, se 
impune trecerea la transpunerea 

■-imediată în practică, fără intirziere, 
a prevederilor programului, prin 
sporirea considerabilă și continuă 
atit a producției, cit și a desfacerii, 

în acest sens, programul stabilește 
indicatori concreți pentru fiecare 
dintre cele 40 de județe șl pentru 
municipiul București, • producția to
tală de sucuri asigurate de acestea 
tirmind să înregistreze, mai intii, o 
creștere pronunțată in anul curent 
și in cel următor, apoi o creștere 
progresivă in ceilalți ani ai cincina
lului.

Cum se jpot realiza asemenea creș
teri puternice? Programul cuprinde 
prevederile concrete necesare in a- 
cest sens.

confortante. Prin valorificarea mai 
largă și superioară a fructelor de li
vadă (in special mere, cireșe, vișine, 
căpșuni), a fructelor de pădure 
(zmeură, afine, coacăze ș.a.), a stru
gurilor și chiar a unor legume (toma
te și rădăcinoase) trebuie să se pună 
la dfepbziția populației peste 40—do 
sortimente de sucuri răcoritoare, in
tr-o calitate tot mai bună, cu aspect 
ațrăgățor, gust plăcut-si-conținut 
hrănitor.

La aceasta se cuvine subliniat că 
prevederile de diversificare stabilite 
de program trebuie considerate mi
nimale, căci in realitate se poate 
lesne obține o varietate și mai marc. 
(Nu reprezintă, oare, o anomalie fap
tul că, deși la noi se obțin producții 
mari de mere, practic nu există răco
ritoare pe baza acestor fructe? La 
fel, se obțin spontan mari cantități 
de soc, dar... șocata a rămas doar o 
îndeletnicire a gospodinelor. Aceeași 
soartă o are menta — plantă atit de 
răspândită — care nu este utilizată 
la sucuri — siropul realizat de între
prinderea din Orăștie fiind total ne
corespunzător, deși alte produse ale

acesteia — ca Sambucovitul — sint 
reușite).

Programul prevede că se vor îm
bunătăți corespunzător rețetele și 
tehnologiile de fabricație, alcă- 
tuindu-se în același timp și un 
program special de cercetare științi
fică indomeniu (conform căruia. In
stitutul' de chimie alimentară și. In
stitutul de cercetări șl proiectări 
pentru, valorificarea și industrializa
rea legumelor și fructelor primesc 
sarcini precise în acest sens). Obiec
tivele importante ale cercetării sint: 
introducerea sistemului de centrifu
gare a materiei prime (în vederea 
păstrării vitaminelor- și calităților 
naturale), folosirea de conservanți 
absolut nenocivi ș.a.

în scopul de a se veghea la reali
zarea unor „sucuri răcoritoare la ni
velul cerințelor de calitate actuale", 
programul indică intensificarea mun
cii de îndrumare și control la toate 
unitățile de producție, urmărindu-se 
respectarea condițiilor de igienă și 
asigurarea calității produselor prin 
aplicarea întocmai a tehnologiilor și 
rețetelor de fabricație.

Asigurarea capacităților de producție
Potrivit programului. asigurarea 

capacităților de producție necesare 
se va face, in principal, pe trei căi:

1. Menținerea și modernizarea ca
pacităților existente. Astfel, se vor 
crea condiții pentru îmbunătățirea 
calității și fiabilității liniilor de im- 
buteliere și se vor asigura piese de 
schimb; în perioada ianuarie-martie 
a fiecărui an se vor efectua, eșalo
nat, reparațiile necesare; se vor com
pleta toate liniile de imbuteliere cu 
instalații de tratare a apei.

2. Creșterea capacităților de pro
ducție. în fiecare județ se va în
treprinde o analiză temeinică asu
pra posibilităților de creștere a ca
pacităților de producție in funcție 
de programul ce-i revine în profil 
teritorial și de studierea cererii de 
consum. (In legătură cu această pro
blemă, se cuvine subliniat că multe 
dintre utilajele necesare pentru pro
ducerea de răcoritoare sint extrem 
de simple — desigur, cu excepția ce
lor automatizate, pentru îmbutelie- 
re — incit, practic, pot fi realizate 
cu forțe proprii de către fiecare ju
deț, de industria locală).

în cadrul planurilor de investiții

se vor include din timp secțiile și 
liniile de fabricație necesare, iar 
amplasarea acestora se va face cu 
precădere în localitățile cu perspec
tivă de dezvoltare urbanistică, ast
fel ca producția de sucuri să fie cit 
mai apropiată de locul de consum. 
Programul prevede, totodată, măsuri 
pentru creșterea capacităților de 
producere a bioxidului de carbon cu 
încă 400 tone pe întregul cincinal.

3. Punerea în funcțiune la timp a 
noilor capacități. Prevăzînd. pentru 
fiecare din anii cincinalului, valoa
rea exactă a investițiilor ce se vor 
face in acest domeniu — peste 2,5 
miliarde lei, în total — programul 
defalcă aceste sume pe tipurile de 
instalații ce urmează a fi construite; 
pentru imbuteliere (259 instalații) : 
pentru concentrarea sucurilor (46) ; 
pentru fabricarea bioxidului de car
bon (9). în program este stabilit 
limpede că, ținind seama de necesa
rul de utilaje și linii de fabricație, 
Ministerul Industriei de Utilaj Greu 
va lua măsuri atit pentru livrarea 
acestora la timp, conform eșalonării 
făcute, cit și pentru asigurarea mon
tajului cuvenit.

Lărgirea cadrului de desfacere 
și îmbunătățirea prezentării

Pentru creșterea consumului de 
sucuri ■ răcoritoare, programul preve
de — in paralel cu creșterea produc
ției și Îmbunătățirea calității aces
tora — și o seamă de măsuri speciale 
In sfera desfacerii. Astfel, fiecare 
minister și organizație centrală cu 
sarcini in aefest domeniu trebuie să 
sporească numărul punc'elor de vin- 
zare în sistem stradal. Livrarea bău
turilor va fi operativă, imediat dună 
fabricare. Trebuie reținut, în același 
timp, că vinzarea sucurilor răcori
toare pentru consum la domiciliu se 
va efectua prin toate magazinele de 
produse alimentare (în sticle de un

litru sau de jumătate de litru create 
special pentru sucuri — nu prin re- 
folosirea celor de ulei și alte pro
duse), în acest caz, termenul de ga
ranție neputind cobori sub 14 zile.

Să menționăm că este mult loc 
pentru mai bine și in privința pre
zentării. De pildă, dacă etichetele 
vinurilor au ajuns, multe, la un ni
vel estetic acceptabil, frumoase, 
atractive, nici pe departe nu se poate 
spune același lucru despre cele ale 
siropurilor și sucurilor. Mai mult, 
unele arată in așa fel incit nu nu
mai că nu îmbie la băut, ci produc 
un efect invers...

Repartizarea teritorială echilibrată 
a producției și consumului

Creșterea calității și diversificarea producției
Luînd în considerație insuficiențele

și deficiențele constatate în produc
ția supurilor răcoritoare, ținind sea
ma de necesitățile crescînde și gus

turile diferite ale populației, progra
mul pune un accent deosebit pe di
versificarea sortimentală și pe îmbu
nătățirea calității acestor băuturi re-

Așadar, potrivit programului, in 
cincinalul actual urmează să S3 pro
ducă și să se desfacă pe piață 62 
milioane hl de sucuri răcoritoare. 
Evident, avindu-se în vedere dispro
porțiile existente, se are in vedere o 
repartizare teritorială echilibrată — 
atit a producției, cit și a consumului.

în județe care au avut o medie mai 
mică pe locuitor — Botoșani. Caraș- 
Severin. Gorj, Harghita, Iași, Olt, 
Satu Mare. Vrancea — nivelul stabi
lit pentru anul 1990 va fi de 2,5—4,5

ori, pentru a se ajunge Ia un con
sum normal. Pe de altă parte, in mu
nicipiul București sau in județele 
Arad, Argeș. Constanța. Dîmbovița, 
care au de pe acum o medie mai ri
dicată, creșterea va fi de maximum 
două ori. Este cit se poate de firesc 
și necesar să se procedeze astfel, 
intrucit in țara noastră există peste 
tot atit cerințe, dar șl condiții pen
tru realizarea unei game de răcori
toare diversificate, gustoase, de bună 
calitate. Și în cantități care să facă 
față tuturor solicitărilor !

GENERALIZAREA EXPERIENȚEI BUNE

- PE PRIMUL PLAN AL PREOCUPĂRILOR

Substanțiale avantaje economice
Producerea sucurilor răcoritoare este, după cum se 

știe, o ocupație care aduce venituri, avind o rentabili
tate ridicată.

Experiența arată că, împreună cu celelalte activități 
economice, și această activitate poate contribui la dez
voltarea unor unități socialiste din agricultură. Departe 
de a fi sortită să rămână o ramură de interes periferic, 
buna organizare și sporirea producției de sucuri răco
ritoare — prin valorificarea mereu mai eficientă a 
nesecatului izvor de materii» prime ck-l" oferă livezile, 
grădinile și pădurile — poate avea un rol de seamă in 
însăși dezvoltarea economică ț Ideatitițiior. .

tn acest sens, semnificativă este și experiența satului 
Anieș, din județul Bistrița-Năsăud — despre care 
relatează corespondentul nostru, Gheorghe Crișan.

ne

dulci" de

Satul Anieș, aparținind 
vestitei comune Maieru, 
nu s-a distins multă vre
me prin nimic in județul 
Bistrița-Năsăud. îi stăteau 
in cale... pădurile. Oamenii 
creșteau vite și tăiau lem
ne. în zilele de sărbătoare, 
una din „distracțiile" lor 
era culesul fragilor, mure
lor, zmeurei, afinelor... își 
îmbogățeau mesele. De 
vîndut, cui să le vîndă, căci 
cine vrea și le culegea sin
gur. Iar la tîrg c-o doni-

Și,cioară — timp pierdut ! 
totuși, cu timpul, „distrac
ția" anieșeniior a devenit 
ocupație. Ocupație care 
le-a dus faima In județ. 
Cu cițiva ani în urmă, aici 
a fost înființat un Centru 
de colectare a fructelor de 
pădure, i Apoi — o secție 
de preparare a sucurilor. 
Iar în zilele de tirg, la 
Năsăud și-n alte părți, în 
locui 
dulce

„limonadei" — apă 
colorată — anieșenii

in 1982, anul acesta se va 
depăși cifra de un milion.

— Iar o nouă Investiție, 
de un milion de lei, va 
deschide și mai larg calea 
spre consumatori a aces
tui izvor de arome dulci. 
Organele județene studiază

vindeau „arome 
zmeură și mure.

Așa arată,- pe 
toria uneia din 
tinerei industrii 
țului Bistrița-Năsăud, 
torie relatată de tovarășul 
Gheorghe Voicu, șeful Cen-_ _____
trului județean pentru căiîe ‘‘^"mSIbacefe/'de" vă- 
fructele de pădure. .Mal lorlflcare superioară a roa- 
departe ? Anieșul a ieșit delor livezilor și viilor din 
din anonimat și devenit edmuheie Braniște, Lechin- 

etc., prin crea- 
noi centre de 

și imbuteliere a 
Tot 

locuitori ai a-

scurt, is- 
ramurile' 

ale jude- 
is-

un adevărat centru-pilon 
al producției județene de 
sucuri răcoritoare. S-a 
trecut la producția de con
centrate naturale din fruc
te de pădure : zmeură și 
mure. Apoi, „sătucul ano
nim" și-a transferat ex
periența în reședința de 
județ. Centrul de fabri
care a concentratelor de 
sucuri și arome s-a mutat 
la Bistrița, asigurind pro
ducția de sucuri răcori
toare pe scară industrială 
cu un sortiment lărgit : 
din zmeură, flori de soc, 
muguri de brad. De la 
cele 300 000 sticle (de 1/41)

ța, Teaca 
rea unor 
producere 
sucurilor răcoritoare, 
mai mulți 
cestor viitoare centre agro
industriale iși vor regăsi 
merele, strugurii și celelal
te fructe în licorile învio
rătoare din sticlele ce se 
vind pe piața județului.

— Dar Anieșul ? — l-am 
întrebat pe interlocutor.

— Anieșul ? 
frunte 
Faima Iui a depășit jude
țul. A 
tor de

E tot în 
ne-a răspuns.

devenit... exporta- 
arome dulci.

Pornind de la rețetele gospodinelor
Cercetarea științifică poate avea contribuția ei, bine 

definită și așteptată, la diversificarea sortimentală a 
sucurilor răcoritoare, la îmbunătățirea continuă a cali
tății Și aspectului acestora — prin obținerea de noi 
arome naturale și sintetice, de noi coloranți, prin mo
dernizarea tehnologiilor de fabricație, perfecționarea 
rețetelor.

tn acest domeniu își pot găsi valorificarea și o sea
mă de tradiții — doar este renumită priceperea cu care 
gospodinele noastre știu să facă, in casă, sucuri și siro
puri, care de care mai gustoase ! Varietatea geografică 
a fiecărei zone din țara noastră — cu specificul ei floral 
și pomicol — oferă, așadar, un cimp nelimitat pentru 
diversificarea sucurilor, pentru crearea unor noi rețete 
și îmbunătățirea calității lor.

Redăm mai )os o secvență din activitatea colectivului 
de creație de la secția de sucuri răcoritoare a I.L.F. 
Pitești, transmisă de Gheorghe Cirstea — coresponden
tul „Scînteii".

Inginera Consuela Va- 
neldi, șeful secției sucuri- 
răcoritoare a I.L.F.—Pi
tești, ne cere din priviri 
părerea despre gustul li
chidului din sticlă, apoi 
se înseninează auzind a- 
precierea unanimă : „Da. e 
foarte gustos". E vorba de 
o nouă creație a colectivu
lui : suc de portocale. 
„Creație 7". „Da. Adică 
aroma de portocale, obți
nută din combinații de

plante. Deci, aromă natu
rală".

Noul produs se adaugă 
sortimentelor de sucuri ră
coritoare rezultate din si
ropuri și concentrate de 
mere, struguri, zmeură, 
lămîie și simburi de caisă. 
Toate — cu arome natu
rale.

— De fapt, cine este au
torul noii creații ? — o 
întrebăm pe interlocutoare.

— Greu de spus, ne răs
punde. Dacă pentru a ob
ține un gust nou e vorba 
de, combinarea cîtorva 
gusturi, crearea unui mi
ros solicită combinații mult 
mai numeroase de plante 
din care, repet, trebuie 
extras numai mirosul. Dar 
ca să dăm totuși un nume 
autorului, acesta este co
lectivul. Iar emoția reuși
tei o încearcă fiecare din
tre noi.

— Deși se apropie pri
măvara, sîntem totuși în 
iarnă, iar reușita o poate 
atesta numai consumato
rul. Consumatori de sucuri 
răcoritoare iarna ?

— Cum să nu ? Sucurile 
răcoritoare sint în același 
timp un aliment, cu deose
bite calități. Sint ușor asi
milabile, au un bogat con
ținut de vitamine și

substanțe minerale, contri
buie la îmbunătățirea me
tabolismului. Iar, pe dea
supra, sint plăcute la gust. 
Așa că anotimpul nu con
tează, cererea publicului 
rămîne cerere.
- Și faceți față ?
— Noi producem acum 

circa 3 500 sticle de un 
sfert de litru pe oră. cam 
70 Ia sută dtn consumul 
județului. Pentru aceasta, 
tot cu forțe proprii, am 
modificat instalațiile, spo- 
rindu-le productivitatea și 
îmbunătățind calitatea pro
duselor. Iar acum, sintem 
din nou în „focul crea
ției".

— Un nou produs?
— Deocamdată încă în 

embrion. Vrem să facem 
consumatorilor o surpriză.

— Cite asemenea creații 
sint posibile ?

— Cum se spune în 
popor, „cită frunză și 
iarbă". Ba poate mai 
multe.

Grupaj realizat de Gheorghe M1TROI și Laurențiu DUȚA

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Azi, despre scurtarea duratelor de execuție
(Urmare din pag. I)

chituire etanșă cu chit tiocolic — 
s-au obținut mari reduceri de timp 
și costuri. Iată, comparate, cele două 
soluții :
• La pregătirea terenurilor de 

fundații, numeroase unități de con
strucții folosesc, in locul metodei cu

Costuri Ran lament
lei/mJ ore/m2

Soluția veche 44633 7,39
Soluția nouă 369,37 2,74

Centrului de construcții industriale 
din București, de la pereții monoliți 
la cei multiprefabricați, iar acum la 
pereții uniprcfabricați. Diferența 
dintre cele tret metode este evidentă 
sub aspectul productivității :

U.M. Soluția bazată 
pe perne de loew

Soluția cu „mai 
supergreu**

Costuri totale lei/m2 400 130
Consum de energie kWh'm2 38.96 12,50
Randament ore m2 0 80 0,15

perne de loess, compactarea cu ma
lul supergreu de 10 și 20 tone. Avan
tajele noului procedeu sint evidente :

Soluția Ran lament 
ore/ml

monolită 18,0
mul tiprefabri cată 11,0
uniprefabricată 7.7

• Regularitatea in care sint ter
minate in avans multe dintre capa
citățile ce se construise in cad-ul 
Combinatului de utilaj greu din 
Cluj-Napoca își are, printre altele, 
explicația in organizarea rațională a

lucrărilor și asigurarea condițiilor 
pentru desfășurarea lor cu ritmici
tate sporită.
• Pentru decantoarele cu diame

trul de 25 metri, soluția de execuție 
a evoluat, in-concepția specialiștilor

Ne oprim aici, nu înainte de a 
sublinia că ne-am referit numai la 
citeva dintre zecile de exemple de 
același fel.

Ce relevă ele ? De fiecare dată, 
faptul că mijloacele prin care pot 
fi scurtate duratele de exemție exis
tă, aflindu-se la îniemina construc
torilor și montorilor, a celorlalți fac
tori din investiții. Iată-le in ordinea

„greutății" lor, așa cum ne-au fost 
evidențiate in timpul documentării 
noastre :

— pregătirea temeinică a investi
țiilor, elaborarea unor documentații 
de calitate și la timp, colaborarea 
strinsă pe parcursul executării lu
crărilor între proiectanțl, construc
tori, beneficiari și furnizori, efortul 
comun de a se încadra în termenele 
fixate ;

— pregătirea tehnologică a lucrări
lor, alegerea unor soluții constructi
ve moderne și ușor de realizat, prin 
promovarea largă a prefabricării, 
creșterea gradului de mecanizare și 
industrializare a lucrărilor ;

— permanenta reconsiderare a teh
nologiilor de execuție, adoptarea 
unor metode de lucru cu eficientă 
superioară, capabile să diminueze 
considerabil manopera și efortul fi
zic ;

— creșterea gradului de calificare 
si policalificare a lucrătorilor, pentru

a se compensa cu elasticitate lipsa 
de efective în meseriile deficitare și, 
în același timp, pentru a se putea 
repartiza cu operativitate oamenii la 
diferite lucrări ;

— organizarea cu precizie de cea
sornic a activității pe șantiere, întă
rirea ordinii șl disciplinei în muncă.

Se ridică, desigur, o întrebare : 
poale fi reducerea duratelor de exe
cuție mai accentuată și, în plus, ge
neralizată ?

— Răspunsul este,' și într-un caz, 
și în celălalt, afirmativ, ne spune 
ing. Toma Iliescu, director tehnic al 
Centralei antrepriză generală de 
construcții industriale din București. 
De altfel, in chemarea la întrecerea 
socialistă pe acest an, lansată de 
unitatea noastră, ne-am propus ca 
obiectiv principal punerea in funo- 
țiune înainte de termen, în medie cu 
20 de zile, a 50 la sută din investi
țiile planificate. Să nu uităm că nor

mativul prin care se stabilesc dura
tele de execuție a lucrărilor de con- 
strucții-montaj are cițiva ani buni 
de cind a fost elaborat. Răstimp in 
care zestrea tehnică a constructorilor 
s-a amplificat apreciabil, au apărut 
o serie de materiale noi și au fost 
puse la punct numeroase soluții con
structive și tehnologice moderne mai 
rapide. An de an, productivitatea 
muncii in sectorul de construcții- 
montaj înregistrează creșteri impor
tante, chiar spectaculoase la unele 
categorii de lucrări.

— Și, totuși, duratele de execuție 
nu sint reduse, pretutindeni, in mă
sura posibilităților existente.

— Foarte adevărat. Mat mult dectt 
atit, există destule obiective de in
vestiții la care aceste durate se pre
lungesc cu luni și. uneori, cu ani, iar 
termenele de punere in funcțiune 
sint serios depășite. Cred că pentru 
a aborda corect această chestiune se 
impune o clarificare.

— Și anume ?
— Perioada afectată realizării efec

tive a lucrărilor pe șantiere este o 
etapă importantă, dar, totuși, numai 
o etapă in procesul de realizare a

investițiilor. Ei îi premerg faza de 
proiectare și de pregătire a lucrări
lor, inclusiv contractarea utilajelor 
tehnologice, care, dacă nu sint solu
ționate corespunzător, se repercutea
ză automat, și, de multe ori, decisiv 
asupra duratelor de execuție. Exami
ning obiectivele restante la ora ac
tuală, se poate observa, in majorita
tea cazurilor, că nu activitatea pro- 
priu-zisă de construcții-montaj, ci 
lipsa condițiilor pentru desfășurarea 
ei ritmică duce, în primul rind, la 
intîrzierea lucrărilor.

Pare paradoxal, dar așa stau lu
crurile. Deși, de obicei, in cadrul 
unui nou obiectiv de investiții sint 
cuprinse lucrări de complexitate ri
dicată, cu durate de execuție mai 
lungi, nu de durata acestora depind 
termenele de punere in funcțiune. 
Cu toate că normal așa ar trebui să 
fie. tn realitate, de multe ori, terme
nele de execuție sint dictate de cu 
totul alte activități, nelegate de pro
cesul efectiv de lucru : livrarea uti
lajelor, aprovizionarea cu materiale, 
asigurarea proiectelor etc. Asupra 
acestor probleme vom reveni intr-un 
număr viitor.

t
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PENTRU TINE, PENTRU ȚARĂ! Cronica zilei
- .» •

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!

Tofi sătenii
la fondul de

contractanfi
stat

Este un lucru bine cunoscut și tot mai larg înțeles : constituirea unui 
fond de stat, cit mai puternic, de produse agricole, corespunde intere
selor întregii societăți, ale tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, 
ace sta avind o însemnătate hotăritoare pentru asigurarea condițiilor 
unei bune aprovizionări a populației, dezvoltării industriei prelucrătoare, 
satisfacerii altor nevoi ale economiei naționale. Pornind de la aceste 
cerințe, de la necesitatea îmbunătățirii activității de contractări și achi
ziții pentru sporirea contribuției gospodăriilor populației la constituirea 
fondului de stat, consiliile populare din fiecare județ întreprind in pre
zent măsuri hotărite în spiritul prevederilor „Programului de acțiuni 
pentru contractarea și achiziționarea de produse agricole vegetale și ani
male pe anul 1986", adoptat de recenta Plenară lărgită a Consiliului Na
țional al Agriculturii.

In legătură cu modul in care se acționează în acest sens in județul 
Dîmbovița, prim-vicepreședintele comitetului executiv al consiliului popu- i— i.-j-.x-..» Qheorghișan, ne relata :Iar județean, tovarășul Dumitru

— în strinsă colaborare cu cetă
țenii, organele locale ale puterii și 
administrației de stat din județul 
nostru desfășoară in prezent, pe 
scară largă, la sate ca și la orașe, 
acțiunea de contractare pentru a 
livra la fondul de stat canti
tăți tot mai mari de produse agri
cole. Trebuie spus însă că, deocam
dată, nu ne putem declara mulțu
miți de rezultatele obținute. Pină in 
prezent, nu s-a reușit să se con
tracteze de la gospodăriile popu
lației decit două treimi din canti
tățile planificate la carnea de bovine 

. și ovine, la laptele de oaie, la alte 
produse rezultatele fiind chiar mai 
mici. De notat, totuși, că s-a înde
plinit planul de contractări la carnea 
de pasăre și ouă, la laptele de vacă 
și la unele sortimente de legume. 
Evident, față de rămînerile în urmă 
constatate, consiliile populare au 
fost îndrumate ferm să-și îmbunătă
țească în mod radical activitatea în 
domeniul contractărilor, incit pină la 
jumătatea lunii martie să se asigure 
realizarea integrală a prevederilor.

Care 
urmă ? 
propus 
pentru 
tanțelor ? — iată întrebări la care 
am căutat răspunsul în cadrul an
chetei de față.
Unele întirzieri...

Deși prevederile 
obligația consiliilor 
înmina fiecărui producător — incă 
înainte de încheierea contractelor — 
planurile de cultură și de producție, 
pentru a cunoaște sarcinile ce-i re
vin din programul teritorial de auto- 
aprovizionare, nici pînă in prezent 
aceste planuri nu au ajuns in pose
sia tuturor sătenilor.

La prima vedere această întirziere 
poate să pară un aspect secundar 
sau formai, dar ea pune in evidență 
modul in care respectivele consilii 

, populare și-au conceput ansamblul 
atribuțiilor pe linia contractării! 
Căci, această întirziere se conjugă 
cu lipsa de preocupare a’ lihor pri
mării, organizații de masă și obștești, 
comisii permanente ale consiliilor 
populare — din comune, precum 
Finta, Gura Ocniței, Dărmănești, 
Lungulețu, Niculești, Nucet și. altele 
— pentru lămurirea cetățenilor, pen
tru convingerea lor asupra interesu
lui nemijlocit al fiecărui producător 
și, deopotrivă, al întregii societăți, 
de a se livra la fondul de stat cit 
mai multe produse agroalimentare.

Din contactul cu realitățile terenu
lui, din datele ce ne-au fost puse la 
dispoziție, ca și din discuțiile purtate 
cu reprezentanți ai organelor locale 
ale puterii și administrației de stat, 
am reținut șl o altă cauză a rămî- 
nerilor în urmă la contractări : in 
ultima perioadă în județul Dîmbo
vița la gospodăriile populației efecti- 
vele-matcă Ia ovine au înregistrat 
importante scăderi, în timp ce Ia 
bovine șj porcine aceste efective au 
rămas relativ staționare. Motivul ? 
Insuficientul sprijin acordat de unele 
consilii populare pe linia producției, 
(fără de care nici contractările nu 
se pot situa la nivelul dorit), res
pectiv 
acestor consilii 
bazei . .
superioară a suprafețelor de teren 
existente. Este o situație mai frecvent 
întilnită în județ regăsindu-se 
majoritatea comunelor. Iată ce 
levă din acest punct de vedere 
tuația comunei Moțăieni.

Deținătorii de terenuri 
nu dețin și obligații ?

Comuna Moțăieni face parte 
cele în care planul la contractări pe

acest an înregistrează serioase ră- 
mîneri in urmă — una din principa
lele cauze fiind tocmai aceea că 
indicatorii de creștere a șeptelului, 
prevăzuți pentru anul 1986, sînt de
parte de a fi îndepliniți. Deși 
posibilități există, așa cum recu
noaște chiar primarul comunei, Con
stanța Bănuță :

— După estimările consiliului 
popular am putea să creștem cu cel

Însemnări
din județul Dîmbovița

puțin o treime efectivele actuale 
bovine, porcine și păsări, iar 
ovine și caprine numărul actual 
poate dubla. Pe ce ne bazăm ? 
primul rind, pe suprafața agricolă_
care dispunem (peste 800 ha), la care 
se adaugă pășunea alpină, precum și 

din

de 
la 
se 
In 
de

sint cauzele răminerilor în 
Concret, ce măsuri și-au 
să aplice consiliile populare 
recuperarea grabnică a res-

și cîteva cauze 
legale stabilesc 
populare de a

insuficienta preocupare a 
pentru asigurarea 

furajere, pentru valorificarea

in 
ro
și

din

t V
21,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea In economie
20,35 Ani frumoși — copilărie. Program 

artistic (color)
20,45 Tinerețea în timpul marilor în

făptuiri. Reportaj
21,00 Antologie teatrală. Chipul luminos 

al femeii în dramaturgie
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 4 martie (ora 
20) — 7 martie (ora 20). In țară : Vre
mea va fl In general închisa. Vor că
dea precipitații sub formă de ploaie, 
lapovlță și ninsoare în sud și estul 
țării, iar in celelalte regiuni se vor 
semnala ninsori izolate. Vintul va su
fla slab pînă ia moderat, cu unele in
tensificări predomlnînd din sectorul 
nordic in estul țării. Temperaturile 

, minime vor fi cuprinse între minus 
10 și zero grade, izolat mai co’oorite 
în centrul țării, dar mal ridicate in 
sud-estul țării. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între minus 4 și plus 
8 grade. Local se va produce ceață și 
izolat polei.

teatre

numărul mare de gospodării 
comună — de peste 800.

Este surprinzător faptul că 
aceste condiții, deși primăria 
noaște bine situația, marele 
țial agricol disponibil, nu 
totuși măsurile necesare, nu a mobili
zat toți factorii pentru creșterea 
efectivelor de animale. Cine altci
neva, dacă nu consiliul popular tre
buia să fie primul care să între
prindă măsurile cuvenite, pornind de 
ia analiza concretă a stării de 
lucruri creSfte ? Bunăoară, este cu 
totul nefiresc că un sfert din gos
podăriile populației din comună nu 
dețin încă nici măcar un anima! in 
ogradă. Cei mai mulți dfntre acești 
„gospodari" preferă să vîndă finul 
de pe loturile individuale de care 
dispun, ceea ce denotă că localitatea 
dispune de rezerve suficiente de fu
raje. Nu puțini deținători de terenuri 
din comună preferă, numai din con
siderente de comoditate, să vîndă 
finul, deseori la prețuri exagerate,

■ decît să crească animale. Din păcate, 
primăria a' tolerat asemenea prac- 

. tici, in loc să acționeze ferm, să in- 
țreprindă toate’ demersurile pentru 
generalizarea creșterii ăniftialeîor în 
toate gospodăriile.

Este o situație ce poate fi întil- 
nită, din păcate, și în alte comune, 
precum Cindești, Ludești, Hulubești, 
Valea Mare și altele, unde potenția
lul productiv nu este folosit integral, 
— respectiv unde nu toți deținătorii 
de terenuri cresc animale, ceea ce se 
reflectă în cantitățile necorespunză
toare de produse agricole contractate 
și livrate la fondul de stat. Pentru 
redresarea situației, consiliul popu
lar județean, alte organe județene cu 
atribuții in acest domeniu au stabi
lit o serie de măsuri, la înfăptuirea 
cărora s-a și trecut.

în acest context, o contribuție 
deosebit de importantă au — și 
trebuie să aibă — organele locale

In 
cu- 

poten- 
a luat

ale puterii și administrației 
care cunosc cel mai bine 
care au datoria să analizeze 
caz- în parte și să antreneze pe toți 
cetățenii din localități in valorifi
carea superioară a terenurilor, a 
posibilităților concrete de care 
dispun.

Consiliu! popular — 
centrul organizator 

al contractărilor
Posibilitatea recuperării rapide a 

intirzierilor este reliefată de insuși 
faptul că in unele localități dim- 
bovițene precum Poiana, Petrești, 
Titu, Fieni și altele contractă
rile la numeroase produse sint 
deja încheiate, acționindu-se acum 
pentru suplimentarea contractelor.

La Fieni, de exemplu, contractele 
au fost încheiate incă de la sfirșitul 
anului trecut la majoritatea produ
selor, realizindu-se suplimentări față 
de plan la carnea de bovine și ovine 
în proporție importantă. Cum s-a 
procedat ? Lămuriri ne oferă Ion 
Dumitru, vicepreședintele consiliului 
popular orășenesc.

— Am constituit încă de anul tre
cut trei colective de lucru ce au ac
ționat in Fieni și în satele compo
nente, Costești și Berevoești. Aces
tea au stat de vorbă cu fiecare 
cetățean in parte pentru a-1 con
vinge să contracteze cantități spo
rite de produse cu statul. în afara 
acestor discuții, de la om la om, 
am folgsit fiecare prilej pe care ni 
l-au oferit plenarele comitetului de 
partid, sesiunile consiliului popular, 
adunările cetățenești. Cel mai recent 
exemplu îl constituie in acest sens 
adunarea Asociației crescătorilor de 
animale, unde, alături de angaja
mentele de sporire a contractelor, 
s-au făcut și propuneri de creștere 
a șeptelului, de valorificare superi
oară a posibilităților de care dis
punem.

Propunerile actuale vor fi, desi
gur, îndeplinite tot cu ajutorul ce
tățenilor, așa cum s-a împămintenit 
obiceiul la noi. Prin participare 
obștească, Ia Fieni se administrează 
anual pe terenurile agricole peste 
500 tone îngrășăminte organice, se 
fac supraînsămînțări pe întinse su
prafețe de pajiști, se introduc in- 
circuitul agricol noi suprafețe de te
ren. Rezultatele n-au intîrziat să 
apară, astfel că față de începutul 
cincinalului precedent, în momentul 
de fată șeptelul este mai mare cu 
50 la sută la bovine, cu 40 la sută la 
ovine și caprine și aproape dublu 
la porci și păsări. Pe această bază 
a crescut an de an și contribuția 
localnicilor la fondul de .stat..,și la 
fondul de autoaproyițfârii&re.. '

Desigur, chiar și Ip.țocălitAți..frun
tașe; ca Fieni, rriăi sînt multe de. 
făcut. Totuși rezultatele bune obți
nute în dezvoltarea producției agri
cole animale și vegetale, modalită
țile de stimulare a creșterii număru
lui de contracte demonstrează că, 
printr-o implicare mai activă, prin- 
tr-o organizare mai bună și. in pri
mul rind, printr-o atenție mai mare, 
printr-o preocupare mai sistematică 
și mai permanentă, consiliile popu
lare din toate localitățile județului 
pot — și trebuie — să redreseze 
situația actuală în cel mai scurt 
timp, in vederea sporirii contribuției 
gospodăriilor populației Ia constitui
rea fondului de stat și a fondului de 
autoaprovizionare din fiecare unitate 
administra tiv-teritorială.

„Polimeva“
(Urmare din pag. I)
zat. Locul milioanelor 
nituri a fost luat de 
dură. Trecerea de la nituri 
la sudură a însemnat 
enorm. începea o altă 
etapă, o nouă epocă. Epoca 
marilor împliniri socialiste 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea. De atunci, pas cu 
pas, am fost ajutați și în
drumați îndeaproape, pen
tru a îndrăzni mai mult, 
pentru a contribui din plin 
la dezvoltarea transporturi
lor. a economiei naționale. 
Ne-a îndrumat și ne-a 
încurajat continuu secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pe care l-am avut oaspete 
drag în repetate rinduri.

— Fiecare vizită de lucru 
efectuată de secretarul ge
neral al partidului în în
treprinderea noastră — in
tervine tovarășul Marcel 
Diculescu, secretarul comi
tetului de partid —> a con
stituit prilej de nou și 
fructuos îndemn. Astfel, în 
1972 am fost chemați să 
acționăm pentru dublarea 
capacității de producție pe 
aceeași suprafață, fapt ce 
a avut ca urmare imediată 
un important spor de pro
ducție. Tot din indicația 
secretarului general al 
partidului am asimilat nu
meroase tipuri de vagoane 
— pînă in prezent, 92 de* 
tipuri — potrivit cerințelor 
în creștere ale economiei 
naționale. Astfel, am deve

de 
su-

de stat, 
situația, 

fiecare

Ion MARIN

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Jocul ielelor — 17,30; (sala 
Atelier) : Intre patru ochi (B) — 18.
• Opera Română (13 18 37) : Povesti
rile Iul Hoffmann — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Unchiul Vania — 17.30; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Eunucul — 17,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul În
stelat deasupra noastră — 10.

La București au început, tuni, lu
crările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică româno-vietnameZă.

Delegațiile sînt conduse de tova
rășii Ludovic Fazekas, membru al 
Comitetutui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, și Tran Quynh. membru al 
C.C. al P.C. din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.S. Vietnam.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul convorbirilor dintre to
varășul 
general 
Român, 
ciâliste 
Duan, secretar
P.C. din Vietnam, comisia analizea
ză posibilitățile de dezvoltare și di
versificare a conlucrării și cooperă
rii economice și tehnico-științifice 
in domenii de interes comun, 
precum și căile de creștere a volu
mului schimburilor comerciale din
tre România și Vietnam.

Nicolae Ceaușescu, secretar 
a) Partidului Comunist 
președintele Republicii So- 
România. și tovarășul Le 

general ai C.C. ai

Cu prilejul Zilei naționale a 
gatului Maroc si al aniversării 
de ani de cînd conducerea 
asigurată de regele Hassan 
ambasadorul acestei țări 
rești, Abdejwahab Chorfi, 
luni seara, o recepție

Au participat Ion C. Petre, vi- 
cenrim-ministru al guvernului, mi
niștri. reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
ai vieții politice, economice și cul
turale. ofițeri, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

Re- 
a 25 
estetării 

al II-lea. 
la Bucu- 
a oferit.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Repubticii Socialiste România

>
Domnule președinte,
Am onoarea să mă refer la mesajul de sprijin foarte încurajator pe care 

ati avut amabilitatea să-I transmiteți cu ocazia celei de-a 5-a Zile mondiale 
a alimentației și a 40-a aniversări a F.A.O.

Este pentru noi o mare satisfacție să primim asigurarea că aportul 
F.A.O. la eradicarea foametei, subnutriției și sărăciei, precum și activitățile 
pe,care organizația le dezvoltă in acest domeniu se bucură de Înalta dum
neavoastră apreciere.

în această etapă importantă din istoria organizației noastre, noua mărtu
rie a solidarității dumneavoastră cu F.A.O. pentru găsirea de soluții trainice 
la problemele cruciale ale epocii actuale este dintre cele mai mobilizatoare.

Sprijinul dumneavoastră personal acordat organizației constituie pentru 
noi, de asemenea, un indemn pentru intensificarea eforturilor în vederea 
combaterii mizeriei și subnutriției în lume.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurările înaltei mele considerații.

EDOUARD SAOUMA
Director general al Organizației Națiunilor Unite 

pentru Alimentație și Agricultură

REALIZAM
R.P. CHINEZĂ : R.P. BULGARIA:

VALEA JIULUI : Cărbune 
peste prevederile planului

Minerii Văii Jiului obțin 
zultate de prestigiu în 
sarcinilor de producție. în 
cele 11 unități miniere și 
rele de la suprafață s-au _____
obiective concrete și se aplică mă
suri ferme in vederea creșterii 
productivității muncii in abataje, 
îmbunătățirii transportului căr
bunelui din subteran la suprafață 
și asigurarea unui climat de or
dine și disciplină în toate forma
țiile de lucru. Cele mai bune re
zultate s-au obținut la minele din 
Paroșeni, Lupeni, Lonea, Vulcan, 
Dilga. Uricani și altele, unde, prin 
creșterea graduluf de mecanizare a 
extragerii cărbunelui din subte
ran, organizarea mai judicioasă a 
muncii în abataje și sporirea pro
ductivității muncii, s-au extras 
peste prevederi, în primele două 
luni ale anului, între 3 000 și 10 000 
tone cărbune energetic și cocsifi- 
cabil. Ca urmare, din unitățile 
Combinatului minier Valea Jiu
lui s-au extras in această perioa
dă peste prevederi 58 279 tone 
cărbune energetic și 3 372 tone 
huilă pentru cocs metalurgic. (Sa
bin Cerbu, corespondentul „Scîn- 
teii").

Creșterea accelerată a producției 
materialelor de construcție

re- 
realizarea 

toate 
carie- 

stabilit

ADMINISTRAȚIA 
DE STAT 

LOTO - PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ :

Duminică 9 martie, Adminis
trația de Stat Loto — Prono
sport organizează cea da a 
doua tragere extraordinară Pro- 
noexpres a anului, oferind par- 
ticipanților alte noi posibilități 
de a putea obține importante 

. cîștiguri in AUTOTURISME 
„DACIA 1300", mari sume deJj J-*Z X ZTk lOVU I , Illdl 1 bunic UL 
bani de valoare fixă și variabi
lă, precum și excursii peste ho
tare. La această tragere se efec
tuează 10 extrageri în trei faze, 
cu un total de 60 numere. Cîști- 
gtirile de la faza a IlI-a supli
mentară se suportă din fondul 
special al sistemului Pronoex- 
pres. Biletele de 25 lei partici
pă Ia toate extragerile. Se poa
te participa pe variante simple, 
variante combinate șî combina
ții „cap de pod", achitate sută 
la sută său în Cotă de 25 la 
sulă.

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

Ultima zi de particinare este 
sîmbătă 8 martie 1986.

Ca urmare a necesităților mereu 
crescînde ale economiei, industria 
materialelor de construcții a R. P. 
Chineze a cunoscut in ultimul timp 
o dezvoltare accelerată, anul trecut 
valoarea producției 
34 miliarde yuani, 
zintă o creștere de 
de 1984. Cantitatea 
dusă a fost de 140 m’lioane tone, 
iar cea de plăci ceramice standard 
— de 56 milioane bucăți. Aceste re
alizări au fost obținute datorită in
troducerii în procesul de producție 
a rezultatelor cercetării științifice, 
în condițiile luării unor măsuri de 
economisire a resurselor energetice. 
, Amplul program de dezvoltare a 
economiei în- cincinalul 1986—1990, 
în cadrul căruia construcțiile in
dustriale și civile vor deține o 
pondere mai însemnată, compara-

ridieîndu-se la 
ceea ce repre- 

18,5 la sută față 
de ciment pro-

R.S.F. IUGOSLAVIA

Tiv cu etapele anterioare, impu
ne acordarea unei atenții deose
bite extinderii producției materia
lelor de construcție, in cadrul 
căreia producția de ciment ocupă 
un Ioc de frunte. Potrivit datelor 
furnizate de departamentul de re
sort, în următorii cinci ani pro
ducția de ciment a țării se va 
dubla, urmind să atingă în anul 
1990 nivelul de 180—220 mi
lioane tone. în deceniul următor, 
rolul acestui sector va continua să 
fie de importanță majoră. drept 
pentru care se are in vedere spo
rirea producției de ciment Pînă la 
300 milioane tone pe an. Concomi
tent. sînt preconizate creșteri im
portante și în ceea ce privește ma
terialele de construcție din cera
mică. precum și alte produse utili
zate in acest domeniu.

Cuceririle științei 
în construcțiile 

navale

Obiective ale sporirii potențialului energetic
Paralel cu preocupările de redu

cere a consumului de energie și 
combustibili, in R.S.F. Iugoslavia se 
desfășoară in ultima vreme mari 

, eforturi pentru sportrea capacități
lor de producție in aceste sectoare. . 
una din direcțiile prioritare con- 
stituind-o deschiderea de noi mine 
de cărbune. Astfel, în apropiere de 
Mostar, în vestul tării, urmează să 
fie inaugurată in curtnd o nouă 
mină de cărbune brun, care va avea 
o pondere Însemnată in ansamblul 
producției de cărbune a Iugoslaviei, 
cifrate anul trecut la 70 milioane 
tone.

Un ritm de creștere la fel de ac
celerat cunoaște și sectorul produc
ției de energie electrică, cu deose
bire în termocentrale. Intre altele, 
centrala termoelectrică „Kokani" 
urmează să-și dubleze capacitatea 
pină la sfirșitul acestui an. prin in
trarea in funcțiune a unui nou ge
nerator „cu o- putere ele „TQ MW- 
Prin extîjicțeri . similare, .pint Ja1 
sfirșitul acestui an. Iugoslavia ur- 

, mează să producă în total 8J. 2Ț’ 
miliarde kwh; curent electric. i?u 
7.5 Ia sută mai mult decit în anul 
anterior.

Se adaugă preocupările intense în 
ce privește extinderea bazei de 
combustibili a tării. O Ilustrare în 
acest sens este oferită de extin
derea ariei de explorare și exploa-

tare a gazelor naturale intr-o zonă 
din nordul Mării Adriatice, în veci
nătatea orașului Pola. Nu de mult, 
aici a devenit operativă prima plat
formă de foraj marin iugoslavă. 
După cum au arătat testele efec
tuate, în subsolul maritim din acea 
zonă se află importante zăcăminte 
de gaze naturale și țiței. Conform 
estimărilor, 
amenaja in 
vor extrage 
tri cubi de

la exploatarea ce se va 
acel loc, anul viitor se 
circa 500 milioane me- 
gaze naturale.

„Seria de la Varna" este denu
mirea generică a noilor tipuri de 
nave construite in acest oraș bulgar 
pentru transportul maritim. Ele se 
deosebesc prin calități de navigație 
superioare, printr-un înalt grad de 
automatizare și deservirea electro
nică a mașinilor și pupitrului cen
tral de comandă. „Seria de la Var
na" numără 
nave.

Un rol de 
noilor tipuri 
tutului bulgar de hidrodinamică na
vală din Varna. Dacă într-o anumi
tă perioadă se importau principate
le instalații ale navelor, acum, da
torită Derseverenței colectivului de 
circa 300 cercetători de la acest in
stitut. Bulgaria reușește să exporte 
asemenea instalații, precum și pro
iecte de nave.

Pentru completarea rîndurilor 
Cercetătorilor cu oameni de știință 
și specialiști pasionați de cele mai 
noi cunoștințe și idei tehnice, s-au 
stabilit legături strînse cu pes’te 20 
de instituții de învătămînt și bi
rouri de proiectare, viitorii cola
boratori fiind adesea aleși incă din 
anii studenției. Totodată, numeroa
se cadre didactice sint atrase ta ac
tivitatea de cercetare în domeniul 
construcției navale. în timp ce cer
cetătorii Cei mai talentat! își îm
părtășesc experiența în fața stu
denților. ■

de-acum circa 60 de

seamă în realizarea 
de nave revine Insti-

R.D.P LAOS
„Traseul progresului”

In întregime realizat acoperământul 
de pietriș si bitum și vor fi con
struite numeroase poduri din fier 
și beton de-a lungul șoselei, aceas
ta va fi utilizabilă în permanentă.

Cu aceste cuvinte a caracterizat 
ziarul „PASASON", Organ al C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, șoseaua națională nr. 2, 
aflată în reconstrucție și extindere, 
însemnătatea ^acestei, 
mentrii-republică, angajată în făuri
rea bazelor socialismului, este deo- ............
‘sebițRb-Aetttn. dimăce a fost’-re- •■«•8*- de ■-meitafe'riiefcroare. care 
construit terasamentul de pămint 
— distrus de bombardamente ir» 
timpul războiului, precum și de 
ploile torențiale — șoseaua unește 
portul Mekongului cu marea, ceea ce 
îmbunătățește substanțial legăturile 
economice interne și externe ale 
Laosului. Iar în viitor, cind va fi

magistrate n» indiferent 4» ptetfijLirwndatii. asi-:t=cî
.‘-®wind «ecestd i)ti bogățiile fores- t 

tiers, la zăcămintele de cositor, gips „i 
vor lt 

putea fi astfel atrase în circuitul 
vieții economice.

Apreciind hărnicia constructorilor 
magistralei, ziarul „Pasason" ii în
deamnă. in același timp, să acțio
neze cu și mai multă eficientă pen
tru: a realiza la timp fiecare seg
ment al importantului șantier.

s <

■Ti? '

Evoluția armonioasă a populației
(Urmare din pag. I)
avem in vedere situația din alte 
țări, la un nivel încă ridicat. De aici 
și marea răspundere ce revine ca
drelor sanitare de ă îngriji noii-

urmașul nituitorilor de la Dunăre
nit producători de vagoa- 
ne-cisternă și de vagoane 
cu descărcare pneumatică, 
începind din 1980 am tre
cut și la asimilarea vagoa
nelor de călători. Intre 
timp am „pătruns", cu va
goanele noastre, în peste 15 
țări din Europa și Asia. 
Acest lucru , dovedește că 
avem mari disponibilități, 
că experiența bogată a co
lectivului, conjugată fericit 
cu efortul continuu de mo
dernizare a producției și a 
tehnologiilor, ne obligă să 
îndrăznim 
pretindem 
mult

Spunînd 
secretarul 
partid avea in vedere fap
tul că bătălia pentru nou. 
acum, la început de nou 
cincinal, îmbracă aici, în 
vechea întreprindere me- 
hedințeană trecută prin 
atîtea înnoiri succesive, o 
nouă dimensiune : asimi
larea tehnicii de vîrf, in
troducerea robotizării.

Ne indreptăm, așadar, 
spre atelierele de prelu
crări, însoțiți de inginerul 
Mihai Hîrșova, sudorul-șef 
al uzinei. în drumul nos
tru, stăm de vorbă cu cei 
ce n-au mai apucat decît 
„legenda" nituitorilor : cu 
Dumitru Sava. care s-a 
clasat, anul 
Ioc fruntaș 
profesională 
sudor" ; cu
Aurel Toader, Cornel Pe
trescu... Sudori dintre cei

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur — 
17,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Ris și plins — 17,30; (sala 
Studio) ; Conexiuni — 18.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Vlena — 18,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) ; Gong ’86 
— 18; (sala Victoria, 50 58 65) : Eu vă 
fac să rideți — 18.
• Ansamblu! „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe strune de vioară — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :

mai mult, să ne 
nouă inșine mai
aceste lucruri, 
comitetului de

nituitorilor : 
Sava. care 

trecut, pe un 
în întrecerea 
„cel mai bun 

Adrian Hogea,

mai buni, neîntrecuți me
seriași și comuniști cu un 
cuvint greu in viața ate
lierului sau a secției din 
care fac. parte, ei sînt cei 
care ne asigură că, deși 
tehnologiile sînt altele, și 
vor fi mereu altele, mereu 
mai moderne, un lucru e 
statornic în această veche 
uzină : disciplina, răspun
derea față de munca în
credințată.

— Și știți de ce? Fiindcă 
disciplina și răspunderea 
sînt firele ce ne leagă pe 
unii de alții, generație de 
generație. Muncitori din 
tată-n fiu !

Ca să întărească această 
remarcă, sudorul șef ni-I 
prezintă pe Dumitru Nicu- 
lescu, un vechi muncitor, 
al patrulea fiu din cei șap
te ai bătrinului Iordan Ni- 
culescu, unul dintre cei ce 
au prins „toate timpurile". 
Dumitru are și el trei copii, 
dintre care doi lucrează tot 
aici. în acest prezent asal
tat de viitor, în care teh
nica de vîrf pătrunde pe 
poarta mare în viața bătri- 
nei și mereu tinerei uzine.

— Faceți cunoștință ; el 
este... „Polimeva", cel mai 
tinăr „angajat" al uzinei 
noastre.

...îți vine sâ-i spui bună 
ziua. II vezi cum lucrează, 
tacticos și imperturbabil, 
„înarmat" cu un colac de 
sirmă și cu un aparat de 
sudat în bioxid de carbon ; 
nu se grăbește, gesturile 
lui nu sint, pur și simplu.

reluarea la infinit a unor 
mișcări automate. Este un 
robot de sudură pe care 
colectivul l-a pus la lucru 
cam pe locul unde altădată 
lucrau celebrii nituitori. 11 
simți grijuliu cu neaștepta
tele contururi ce se cer îm
binate. îl simți exigent 
față de propria muncă, pe 
care și-o verifică „la mi
cron", pentru siguranță ab
solută. îl simți curios. Sau 
brusc stingherit, 
fracțiune

— De 
o lună, 
angajat", 
citor și-a 
treacă să-1 vadă. Si are ce 
vedea 1 Numele s-a născut 
din îngemănarea a două 
embleme : „Poli", ăe la 
Politehnica-Timișoara și 
„Meva", care este emblema 
uzinei noastre. Cu acest 
robot, specializat în su
dură, inaugurăm o etapă 
nouă în viața uzinei. In
tenționăm ca incă din acest 
an să-i adăugăm lui „Poli
meva" doi „frați" — un 
robot pentru sablare, altul 
pentru vopsire. In conti
nuare, vom aduce roboți 
pentru automatizarea pro
ducției de șasiuri... Sîntem 
la început, dar un început 
ale cărui efecte au și în
ceput să se 
„Polimeva" 
un spor de 
spectaculos, 
înlocuiește 
sudori manuali, fiind capa
bil să execute ireproșabil

pentru o 
de secundă. Sau... 

mai bine de 
de cînd „l-am 

fiecare mun- 
făcut timp să

vadă. Fiindcă 
a determinat 
productivitate 

Mai exact, el 
munca a zece

lucrări de mare finețe și 
complexitate. Calitatea su
durii atinge, dacă se poate 
spune așa, limita ideală. 
Ca să nu mai vorbim des
pre viteza de lucru.

Am mai aflat că „Poli
meva" nu este nici pe de
parte un robot primit „la 
cheie", ci concentrează, in 
egală măsură, eforturile 
creatorilor de la institutul 
timișorean și ale celor din ' 
uzină. Astfel, aparatul- de 
sudat in bioxid de carbon 
pe care îl folosește robotul 
este creația celor de aici. 
Masa „de lucru", al cărei 
rol nu este deloc marginal 
în operațiile pe care le 
execută robotul — de ase
menea. Practic, „Polimeva" 
este o ilustrare semnifica
tivă a tripticului învăță- 
mînt — cercetare — pro
ducție, unite în efortul co
mun de a realiza lucruri 
eficiente, moderne, 
contribui la 
mai rapidă 
producție.

Aici, de 
celebrii nituitori se între
ceau, de-a lungul Dunării, 
cu tovarășii lor de 
lăți, pentru a grăbi 
sul refacerii și 
al industrializării 
tehnica de vîrf iși face Ioc, 
iată, in munca și în viața 
cotidiană a colectivului. 
Urmașii nituitorilor, „asâl- 
tati" de viitor, comandă 
roboti inteligenți, înscriin- 
du-se cutezător pe traiec
toria modernizării.

de a 
introducerea 

a noului in
unde altădată

la Ga- 
proce- 

apqi 
țării.

r

născuțl, de a face tot ce depinde de 
ei ca viitorii cetățeni să beneficieze 
de o sănătate robustă.

Cum se poate acționa eficient în 
direcția creșterii natalității, a scă
derii mortalității generale, a mortali
tății infantile, deci in vederea asi
gurării unui spor natural apt să 
înlocuiască lărgit populația actuală ? 
Această întrebare nu este deloc sim
plă. Un răspuns complet îl poate da 
numai un set foarte complex de 
cercetări demografice. Anumite ca
racteristici ale comportamentului de
mografic al unei populații pot fi 
desprinse din analizele statistice la 
nivel de tară, județ sau localitate, 
pe termen lung sau scurt, și prin 
analize efectuate pe datele de recen- 
sămînt. Dar foarte multe aspecte 
„fine" ale comportamentului demo
grafic nu pot fi surprinse decît 
prin cercetări aprofundate, pe colec
tivități mai mici decît un județ sau 
chiar o localitate. Astăzi, demografii 
se sprijină pe datele furnizate de 
statistică, dar se orientează după 
informațiile culese periodic prin son
daje și cercetări demografice spe
cializate. Surprizele sint uneori 
foarte mari pentru cercetători. De 
exemplu, mult timp s-a considerat 
că femeile născute în mediul rural 
și migrate la oraș păstrează mode
lul de comportament demografic 
specific mediului rural : căsătorie la 
o virstă mai timpurie, nașterea pri
mului copil la scurt 
momentul căsătoriei, 
mediu de copii mai ridicat, 
intr-o cercetare desfășurată în urmă 
cu cîțiva ani în județul Ialomița 
am constatat un fapt interesant : 
femeile din mediul rural migrate la 
oraș au tending de. a da naștere 
unui număr mai mic de copii decît 
femeile născute in mediul urban. 
Migratia spre oraș produce deci o 
modificare radicală a comportamen
tului demografic (fapt deja cunos
cut), dar intr-un sens mult mai 
accentuat decît se credea. Este 
aceasta o tendință valabilă și în alte 
zone ale țării ? Este valabilă și 
pentru femeile cu instrucție superi
oară (in cercetarea amintită mai sus 
limitîndu-se la femeile cu instrucție 
medie și submedie )? De care fac
tori este influențat modelul de fer
tilitate al femeilor migrate de la 
sat la oraș ? Unor asemenea între
bări li se poate răspunde numai pe 
baza unor cercetări comparabile.

timp după 
un număr 

Totuși,

Ceea ce 
un singur 
mografică 
bere o 
deschidă

am relatat mai sus este 
caz in care cercetarea de- 
a reușit, dacă nu să spul- 
prejudecată, cel puțin să 
o nouă pistă de analiză

care ar putea duce la constatări 
necesare și utile practicii sociale. 
Dar, trebuie să o spunem deschis, 
că nivelul cercetării demografice de 
teren nu este satisfăcător. Știm că 
nu spunem o noutate : secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat in 
repetate rinduri că științele sociale, 
inclusiv demografia, trebuie să-și 
asume responsabilități mai mari și 
să contribuie mai activ la soluțio
narea problemelor și contradicțiilor 
care apar, firesc, in procesul dez
voltării. Nu se poate concepe viito
rul națiunii, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fără o bună 
cercetare și un bun invățămint 
superior în toate problemele vieții 
sociale. Este deci necesar ca, acum 
mai mult ca niciodată, cercetarea 
demografică de teren să devină un 
factor științific important al asigu
rării viitorului populației țării noas
tre. Pentru aceasta trebuie să for
măm mal multe cadre specializate, 
căci un demograf se formează greu 
și într-un timp destul de îndelungat, 
în evoluția demografică un rol foarte 
important, poate hotărîtor, 11 joacă 
modelul socio-cultural și comporta
mental al populației. Pentru a cu
noaște la nuanță acest model, pentru 
a-1 influenta, se impune in primul 
rind creșterea numărului cercetărilor 
demografice de teren. Problemele de
mografice trebuie să fie permanent 
și mult mai pregnant prezentate in 
viata social-culturală a țării pentru 
a forma o conștiință și o inaltă răs
pundere din partea fiecărui cetățean 
fată de viitorul țării. De aceea, 
creșterea numărului de articole, de 
materiale și studii axate pe aceste 
probleme de însemnătate vitală, 
poate chiar inființarea unei reviste 
specializate de demografie s-ar do
vedi de mare însemnătate. în acest 
fel. nu numai că s-ar asigura o mai 
bună cunoaștere a proceselor demo
grafice, dar chiar și practica socială 
și decizională ar beneficia de un 
ajutor prețios în asigurarea scopului 
vital al întregii politici de dezvoltare 
economico-soclală promovată de Parti
dul Comunist Român, in frunte cu 
secretarul său general, președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Toate pînzele sus — 9; Cenușăreasa
— 15.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Slnzlana — 15; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Trei Iezi cucuiețl
- 10; 15.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : — Atenție 1 Estrada in emi
sie — 18.

cinema
• Colierul de turcoaze : PATRIA 
(11 86 25) - 9; 11; 13; 15; 17; 19,15,

FAVORIT (45 31 70) - 9; 13: 15; 17; 
19. MELODIA (H 13 49) — 9; 11; 13; 
15; t7: t9.
• Racolarea t BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.
• Vara sentimentală t GIULEȘTI
(17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 17; 19,
PACEA (71 30 85) - 15; 17; 19.
• Secreta! lai Bachus : AURORA 
(35 04 66) - 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Fata fără zestre: STUDIO (59 53 15) 
— 10: 13; 16; 18,45.
• Preria : FESTIVAL (15 63 84) — 9:
11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) - 9; II; 13; 15; 17; 19.
• Aventuri tn Ontario : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11: 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) - II; T3; 15.

• Hello, taxi !: SALA MICA A PA
LATULUI - 17,15; 19,30.
• Ultimul mohican: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA (21 31 8S)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Ne trebuie o solistă : LUMINA 
(14 74 16) — 11; 13; 15; 17; 19.
• Program special pentru Ziua In
ternațională a Femeii : LUMINA — 
9; UNION — 9.
• Epoca Îndepărtată : UNION 
(13 49 04) - 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Sindbad marinarul — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, Sarea e mai prețioasă 
dectt aurul — 19; DOINA (16 35 38).
• Berlin kaputt : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

• Marele premiu — 15; Cobra se în
toarce — 17; 19 : MUNCA (21 50 97).
• Raidul vărgat : GRIVITA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Dublă depășire : DACIA (30 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nu te voi uita niciodată : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Potopul (seriile I—H) : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 14; 17,30.
• Intrusul : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
• Copie ia Indigo : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, CULTU
RAL (83 50 13) — 10; 12,15; 14,30:
16,45; 19.

• Războiul lui Murphy : CAPITOL 
(16 29 17) — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 
19,45.
• Superman : VICTORIA (18 28 79) — 
9; 12; 15; 18.
• Contrabandiștii din Santa Lucia : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Pilot de formula I: LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 
9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Clinele : FLOREASCA (33 29 71) — 
11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Toată lumea este a mea î FLA
CĂRA (20 33 40) — 14,30; 17,30.
• Avertismentul : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 18.
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Manifestări consacrate României
ORIENTUL MIJLOCIU MOSCOVA

ANUL INTERNATIONAL 
■ - AL PĂCII

în orașul Nablus, de pe malul ves
tic al Iordanului — teritoriu ocupat 
de Israel in urma războiului din 1967
— in primele ore ale dimineții de 
luni au fost introduse restricții de 
circulație, după asasinarea, duminică, 
de către persoane neidentificate, a 
primarului localității, informează a- 
genția Associated Press.

Frontul Popular pentru Eliberarea 
Palestinei, grupare aflată in opoziție 
față de conducerea centrală a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei
— O.E.P., și-a asumat, într-o decla
rație transmisă de agenția Kuna și 
France Presse,.responsabilitatea pen
tru atentatul comis împotriva prima
rului orașului Nablus.

TUNIS 3 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat dat publicității la Tunis 
de agenția Wafa, Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei condamnă asa
sinarea primarului orașului Nablus.

AMMAN 3 (Agerpres). — Iordania 
a condamnat cu putere asasinarea 
primarului orașului Nablus. Intr-o 
declarație a unui purtător de. cuvînt 
oficial, citată de agenția Petra, aceas
tă acțiune este calificată drept un 
act criminal terorist, îndreptat împo
triva cauzei palestiniene.

Conflictul 
irano-irakian

TEHERAN 3 (Agerpres). — într-un 
comunicat militar iranian citat de 
agenția IRNA se arată că forțele 
itaniene din sectorul vestic al fron
tului au lansat mai multe operațiuni 
în zonele Mehran, Anjireh, Maymark, 
Helaleh și Khani-Sheikh.

în regiunea nord-vestică. forțele 
iraniene au blocat acțiunile de trans
port și fortificații ale trupelor ira
kiene din sectorul Haj-Omran. în 
sectorul sudic al frontului, adaugă co
municatul, forțele iraniene continuă 
ofensiva în regiunea malului vestic 
al rîului Arvand, în timp ce artileria 
Iraniană a împiedicat înaintare» for
țelor irakiene la Fakkeh și Yabis.

BAGDAD 3 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt militar de la Bagdad 
a declarat că forțele irakiene au con
tinuat luni contraofensiva împotriva 
trupelor iraniene. în peninsula Faw, 
în timp ce noi forțe iraniene au tra
versat calea maritimă Shatt Al Arab, 
informează agenția U.P.I.

Pe de altă parte, un comunicat mi
litar irakian informează că forțele 
irakiene au lansat atacuri împotriva 
forțelor iraniene la Cwaata și 
Panjwin. Avioane și elicoptere ira
kiene au efectuat noi acțiuni de lup
tă împotriva concentrărilor de trupe 
iraniene.

Agenția INA arată, de asemenea, 
că avioane de luptă irakiene au în
treprins un raid împotriva unui im
portant obiectiv naval în apropierea 
coastelor iraniene.

Lucrările Congresului al XXVII-lea 
al P.C.U.S.

Prezentarea Raportului cu privire la principalele direcții 
aie dezvoltării economice și sociale a U.R.S.S. in perioada 

1986-1990 și pînă în anul 2000

SOFIA 3 (Agerpres). — La în
treprinderea textilă „Tetevianka" 
din R.P. Bulgaria a avut loc o adu
nare festivă, in cadrul căreia nu
mele eroului român maior George 
Șonțu a fost atribuit unei brigăzi 
de lucru a intreprinderii. Au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai condu
cerii intreprinderii, un numeros 
public.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej a fost evocată participarea 
glorioasă a armatei române la răz
boiul antiotoman din 1877—1878. 
împreună cu armata rusă si volun
tarii bulgari. S-a adus un cald onla- 
giu miilor de ostași români, care, 
in luptele grele de la Plevna. Ra
hova si Vidin, și-au vărsat sîngele 
pentru independența României, și, 
totodată, pentru eliberarea Bulga
riei de sub dominația otomană.

A fost evidențiat, totodată, fap
tul că. prin traducerea în viață a 
înțelegerilor la cel mai inalt nivel, 
relațiile tradiționale de prietenie 
dintre cele două țări și popoare cu
nosc un curs mereu ascendent.

BERLIN 3 (Agerpres). — O 
solemnitate consacrată conferirii 
numelui marelui revoluționar ro
mân Tudor Vladimirescu unei uni
tăți a armatei populare naționale a 
R.D. Germane a avut loc, in ca
drul manifestărilor prilejuite de 
cea de-a 30-a aniversare a zilei 
armatei populare naționale a R.D.G. 
Cu acest prilej, au fost relevate 
bunele relații dintre partidele, po
poarele și armatele celor două țări, 
șubliniindu-se rolul deosebit al in- 
tilnirilor la nivel inalt. care au dat 
noi impulsuri adîncirii colaborării 
bilaterale.

In cadrul manifestării a fost 
dezvelit un basorelief reprezentin- 
du-l pe Tudor Vladimirescu.

De asemenea, a fost prezentată o 
expoziție de carte românească, la 
loc de frunte situindu-se opere ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum si o expoziție documentară de 
fotografii infățișind aspecte din 
marile realizări ale poporului ro
mân, ca și din activitatea ostă
șească.

Au participat cadre de conducere 
din armata populară națională a 
R.D. Germane.
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STATELE UNITE : Marș al păcii tie la Pacific la Atlantic
Inițiativele șt acțiunile consacra

te înlăturării primejdiei nucleare, 
opririi cursei înarmărilor și trece
rii la măsuri de dezarmare cunosc 
o amploare crescîndă. Sub generi
cul Anului Internațional al Păcii — 

. bărbați și femei, tineri și - bătrini 
ț de pe toate meridianele iși expri- 
i mă voința de pace, pentru făurirea
* unei lumi a încrederii și colabora- 
4 rii internaționale.
? In ultimele zile, agențiile U.P.I. 
ț și France Prcsse au relatat despre 
i pregătirile și debutul uneia din
* amplele acțiuni antinucleare în curs 
4 de desfășurare in Statele Unite. 
1 Este vorba de marele marș pentru 
\ pace, care, sub deviza „Să lichidăm 
4 armele nucleare", se va desfășura 
J pe o durată de mai bine de nouă

luni, pe un traseu insumind 5 200 
km. de la Pacific la Atlantic.

Inițiatorii, personalități cunoscu
te ale vieții politice, științifice și 
culturale americane, 
se află și actorul de 
Newman, și-au numit 

. creată in acest scop 
4 propunindu-și să străbată teritoriile 
’ a 15 state federale. Traseul marșu- 
ț lui trece, intre altele, prin deșertul 
< Mojare și prin văile Munților Stin- 
' coși — peste zona Podișurilor tnal- 
4 te, fiind prevăzute etape principa- 
’ le in 37 de orașe, intre care la Las
* Vegas, Denver, Chicago, New York 

și Washington. Zilnic, participanta 
— organizați intr-un „oraș al pă
cii", cu mii de corturi și servicii 
conexe necesare unei 
acțiuni de amploare — vor străba-
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ț

ț

ț 
ț
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între care 
film Paul 
organizația 

„Pro-Pace“,

asemenea

te circa 25 de kilometri. La opriri, 
in localități vor avea loc mitinguri, 
demonstrații, dezbateri, spectacole 
de teatru și muzicale, avind < 
temă necesitatea angajării in miș
carea antinucleară pentru pace. In 
prima zi, la start s-au aflat circa 
2 000 de persoane, cărora pe par
curs urmează să li se alăture 
alte 3 000.

Elocvente sint declarațiile unora 
din participanți cu prilejul începe
rii marșului, „In condițiile sporirii 
arsenalelor nucleare, consider că 
există un real pericol pentru noi și 
copiii noștri. Iată de ce am decis 
să-mi asum partea de răspundere 
ce-mi revine in vederea preintim- 
pinării unui război nuclear și asi
gurarea unui viitor lipsit de ame
nințarea dezastrului nuclear" — a 
arătat David Mixner, cunoscut mi
litant împotriva prezenței ameri
cane in războiul din Vietnam și or
ganizator principal al marșului. 
„Să te străduiești să înlături 
dezastrul nuclear reprezintă in
tr-un sens să profesezi medicina 
preventivă. Pentru că, după o con
flagrație in care vor fi angajate 
armele nucleare, medicina se va 
dovedi neputincioasă" — a declarat 
Joe Mancini, medic, însărcinat 
asigurarea serviciilor sanitare 
durata deplasării.

„Am reușit ceea ce la început ni 
se părea aproape imposibil — a 
arătat la rîndul ei Torie Osborn, 
■purtătoarea de cuvînt a organiza
ției Pro-Pace, 
eforturi și muncă am reușit să 
nim marăa caravană a păcii".

cu 
pe

După doi ani de 
por-

PORTUGALIA : Mișcarea ecologistă se opune 
proiectelor de militarizare a Cosmosului

de „Războiul stelelor". Aceasta- 
spori riscul izbucnirii unui 
flict termonuclear și va 
un pericol direct pentru 
galia.

Pe de altă parte, conducerea 
mișcării eepiogiste din Portugalia 
și-a exprimat solidaritatea cu ac
țiunile militanților pentru pace din 
Spania care se pronunță împotriva 
apartenenței țării la N.A.T.O.

LISABONA. — Partidul ecologis- 
. tilor portughezi a cerut opiniei pu- 

4 blice iubitoare de pace să nu per- 
'. mită construirea pe teritoriul tării 
4 a unor stații radar destinate urmă- . 
i ririi sateliților artificiali. într-o 
* declarație a Consiliului național al 
4 acestei organizații se arată că sta- 
.' țiile radar vor juca un rol impor- 
ț tant în pregătirile pentru realizarea 
ț programului cunoscut sub numele

va 
con- 

constitui 
Portu-

R.F, germania: Rezultatele scrutinului din landul
Schleswig-Holstein

BONN 3 (Agerpres). — La Bonn 
au fost date publicității rezultatele 
oficiale ale alegerilor desfășurate, 
duminică, în landul vest-german 
Schleswig-Holstein, pentru desem
narea celor 13 000 de membri ai con
siliilor municipale, informează agen
ția Reuter.

Potrivit rezultatelor anunțate, cele 
două partide ale majorității guver
namentale — creștin-democrat și li- 
ber-democrat — au înregistrat pier
deri serioase de voturi. Astfel, U- 
niunea Creștin-Democrată a obținut 
44,2 la sută din voturi, față de 50,1 
la sută la precedentele alegeri din 
1982. Partidului Liber-Democrat i-au 
revenit numai 4,4 la sută din voturi.

Partidul Social-Democrat, de opo
ziție, a obținut 40,3 Ia’ sută din su
fragii, comparativ cu 34,6 la sută in 
1982. în sfîrșit, Partidul Ecologist a 
întrunit 7,4 la sută din sufragii, ce
lelalte revenind unor formațiuni po
litice mai mici.

Potrivit unui raport al Comisiei 
electorale, la urne s-au prezentat 
numai 68,8 Ia sută din cei două mi
lioane de alegători. Observatorii po
litici relevă faptul că scrutinul care 
a deschis în R.F.G. seria de consul
tări electorale regionale din acest 
an a reprezentat primul test cu pri
vire la preferințele electoratului 
vest-german la mai puțin de un an 
de alegerile generale.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — M. Co- 
ruț și M. Chebeleu transmit : La 
Moscova au continuat, luni, lucrări
le celui de-al XXVII-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

In cadrul ședinței de dimineață, 
tovarășul Nikolai Rîjkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mjniștri 
al U.R.S.S.-, a prezentat Raportul cu 
privire la principalele direcții ale 
dezvoltării economice și sociale a 
U.R.S.S. în perioada 1986—1990 și 
pină in anul 2000. .

Prevederile acestui document — a 
spus vorbitorul — răspund pe deplin 
intereselor poporului, dovadă fiind 
faptul că Ia dezbaterile ce au avut 
loc in perioada premergătoare con-t 
greșului au luat parte 110 milioane 
de oameni. Documentul face o anali
ză a situației economice a țării in ul
timii ani, menționind intre altele că 
în cincinalul 1981—1985 producția in
dustrială a crescut cu 20 la sută, ve
nitul național cu 17 la sută, sporind 
în aceeași perioadă veniturile reale 
ale populației. Sint prezentate pro- 
nunerile P.C.U.S.. noua strategie e- 
conomică pentru următorii 15 ani. în 
această perioadă se are în vedere 
dublarea venitului național și a pro
ducției industriale. Sint formulate 
principalele țeluri și sarcini privind 
dezvoltarea economiei țării — crește
rea productivității muncii de 2,3—2,5 
ori în următorul deceniu și jumătate, 
satisfacerea cerințelor suplimentare

de energie, combustibil și materii 
prime, în primul rînd pe baza eco
nomisirii acestor resurse, introduce
rea mai rapidă în economie a cuceri
rilor progresului tehnico-științific. 
îr> raport sint analizate problemele 
intensificării progresului tehnic, dez
voltării viitoare a cercetării științi
fice. perfecționării sistemului de con
ducere a economiei.

Vorbitorul a prezentat, totodată, 
orientările Uniunii Sovietice in ce 
privește dezvoltarea legăturilor eco
nomice și tehnico-științifice cu cele
lalte țări ale lumii. In context, el a 
relevat atenția pe care P.C.U.S., gu
vernul sovietic o acordă colaborării 
cu țările socialiste, evidențiind im
portanța extinderii cooperării și spe
cializării în producție in cadrul 
C.A.E.R., în spiritul hotărîrilor con
sfătuirii la nivel înalt a țărilor mem
bre ale organizației.

în raport sint prezentate, în ace
lași timp, direcțiile principale ale po
liticii P.C.U.S., în domeniul social, 
subliniindu-se că dezvoltarea econo
miei U.R.S.S.. potrivit prevederilor 
de perspectivă amintite, va crea o 
bază temeinică pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al poporului 
sovietic.

în aceeași zi, au început dezbate
rile asupra raportului.

Congresul a fost salutat de condu
cătorii unor delegații străine partici
pante Ia forumul comuniștilor sovie
tici.

Lucrările congresului continuă.

AMERICA CENTRALĂ

În pregătirea alegerilor din Franța
O cuvintare a președintelui Francois Mitterrand

Sprijin pentru eforturile de pace ale „Crupului 
de la Contadora44

\
4

ț

NORVEGIA : Pentru crearea unei zone 
denuclearizate în nordul Europei

OSLO. — în documente adopta
te de plenara Conducerii' centrale 
a Partidului Socialist de Stingă din 
Norvegia sint relevate necesitatea 
activizării luptei pentru oprirea 
cursei înarmărilor, prevenirea pe
ricolului unui război nuclear. 

. crearea în nordul Europei a unei 
| zone lipsite de arme nucleare, asi-
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gurarea unei securități trainice în 
zona nord-europeană.

Plenara a adresat 
norvegian apelul de 
lege în baza căreia să 
accesul în porturile și
toriale ale Norvegiei al unor nave 
străine avind arme nucleare la bord.

guvernului 
a adopta o 
se interzică 
apele teri-

PARIS 3 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Francois Mitterrand, a 
rostit duminică seara o cuvintare 
televizată, care reprezintă ultima in
tervenție publică ce precede înce
perea, de luni, a campaniei electora
le pentru alegerile regionale. Acestea 
se vor desfășura concomitent cu a- 
legerile parlamentare de la 16 mar
tie. Șeful statului francez a decla
rat, între altele, că intenționează 
să-și exercite în continuare man
datul prezidențial, ce expiră în

1988, chiar și în cazul în care vic
toria la apropiatele alegeri pentru 
Adunarea Națională ar reveni opo
ziției. El a precizat in context că, 
în cazul în care alegerile se vor 
solda cu o „majoritate clară", va 
desemna pe viitorul șef al guvernu
lui din rindurile acesteia. Apreciind 
că Franța are nevoie de „continui
tate", Franțois Mitterrand a făcut 
însă apel la corpul electoral să a- 
corde sufragiile candidaților Partidu
lui Socialist, aflat în prezent la 
putere.

CIUDAD DE PANAMA 3 (Ager
pres). — într-un discurs prezentat în 
fața Adunării Naționale Legislative, 
președintele Republicii Panama. Eric 
Arturo del Valle, a lansat popoarelor 
latino-americane și caraibiene apelul 
de a nu precupeți nici un efort în 
favoarea realizării păcii in regiune 
și în lume și de a sprijini, în acest 
sens, „Declarația de la Caraballeda".

Președintele , panamez a elogiat 
eforturile de pace ale „Grupului de 
la Contadora", care — a spus el — 
deși au întîmpinat enorme dificul
tăți, totuși s-au soldat pînă in pre
zent cu importanți pași înainte pe 
calea realizării păcii în America Cen
trală.

CARACAS 3 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Caracas, unde 
se află în vizită oficială, in cadrul 
primului său turneu latino-american, 
președintele ales al Republicii Costa 
Rica, Oscar Arias, a subliniat că in
staurarea unui climat' democratic in 
America Centrală este o condiție 
pentru realizarea păcii în regiune — 
transmite agenția cubaneză Prensa 
Latina. „Orice efort în favoarea pă
cii și liniștii. în regiunea Americii 
Centrale este binevenit, însă nu este 
suficient". „Pentru ca să fie pace, 
este nevoie și de democrație" — a 
spus el.

în acest context, președintele Oscar 
Arias și-a exprimat sprijinul față de 
eforturile de pace ale „Grupului de 
la Contadora".

REUNIUNE. Sub președinția lui 
Ramiz Alia, prim-secretar al C.C.

tive generale. Scrutinul se va des
fășura în condițiile menținerii Le- . 
gii Marțiale.

PROTEST. Primul ministru al 
Noii Zeelande, David Lange, a pro
testat împotriva sancțiunilor eco
nomice și comerciale impuse de 
Franța împotriva țării sale ca mă- i 
sură de represalii în urma acțiuni
lor autorităților neozeelandeze în I 
conflictul declanșat de scufundarea 
navei „Rainbow Warrior" aparți
nînd organizației internaționale 
ecologiste „Greenpeace". Intr-o 
scrisoare adresată ministrului de i 
externe al Franței, Roland Dumas, 
șeful guvernului neozeelandez a ' 
subliniat că măsurile de limitare a 
importurilor de produse din Noua 
Zeelandâ luate in mod discrimina- | 
toriu de guvernul francez con
stituie o încălcare a Acordului i 
General pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.). 1

CONVENȚIE. Guvernul. sindi
catele și patronatul din Islanda au J 
convenit asupra unui program de 
măsuri cu caracter deflationist, în
tre care reducerea dobînzilor. re- •
formarea politicii - creditelor, redu
cerea taxelor la importuri. înghe-

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

BERLINUL OCCIDENTAL: Demonstrația a femeilor 
re în viața internațională, pârtiei- ț 
pantele au condamnat orice acțiuni 
care vizează continuarea și accele
rarea cursei înarmărilor, cerînd 
autorităților orașului să se pro
nunțe cu fermitate împotriva tu
turor măsurilor ce au drept scop 
sporirea arsenalelor militare, 
special a celor nucleare.

BERLINUL 
Sute de femei 
dental au luat 
strație pentru 
cursei înarmărilor, desfășurată Ia 
chemarea organizației „Inițiativa 
femeilor democrate".

Reliefind necesitatea imperioasă 
reluării cursului spre destinde-

OCCIDSNTAL. — 
din Berlinul occi- 
parte la o demon

pace, împotriva

a

„Apărarea vieții — imperativ suprem"
DELHI. — Astăzi nu există o pro

blemă mai importantă ca menți
nerea păcii, au subliniat partici
pants la un miting desfășurat in 
capitala Indiei, la care au fost pre- 
zenți deputați în parlament, membri

INDIA
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Deai guvernului, cunoscuti activiști 
tărim obștesc din India. Partici- 
pantii aU lansat un apel la desfă
șurarea de noi acțiuni în <" 
lichidării armelor nucleare 
chimice.

al Partidului Muncii din Albania, 
la Tirana a avut loc o reuniune 
a Consiliului General al Frontului 
Democratic din Albania. Au fost 
discutate sarcinile ce revin orga
nizației în perspectiva alegerilor

ALEGERE. Congresul General 
Popular al Jamahiriei Libiene a
ales noul Comitet Popular Gene
ral (guvernul). Secretar al Comite
tului Popular General a fost ales 
Jadallah Azouh Al-Talhi, iar secre
tar al Biroului de legături externe, 
Kamel Hassan Al Mansour.

AUSTRALIA : Miting în favoarea preîntîmpinării 
primejdiei de război

MELBOURNE. — Cu prilejul Anu
lui Internațional al Păcii, la Mel
bourne a avut loc un mare miting 

. al militanților pentru pace din Aus- 
4 tralia. la care au luat parte repre- 
1 zentanți ai partidelor politice, ai 
) organizațiilor studențești, de femei, 

precum și ai sindicatelor.

Vorbitorii. au subliniat necesita
tea activizării acțiunilor in direcția 
lichidării pericolului de război nu
clear si a încetării cursei înarmă
rilor. Ei au arătat că orice pas în
dreptat spre realizarea dezarmării, 
in special in domeniul nuclear, este, 
binevenit.

pentru consiliile si tribunalele 
populare, ce urmează să se desfă
șoare la 27 aprilie.

DESEMNARE. Comitetul Execu
tiv al Partidului Muncitoresc So
cial-Democrat de guvernămînt din 
Suedia. întrunit într-o sesiune de 
urgență Ia Stockholm, l-a ales pe 
Ingvar Carlssop în calitate de pre
ședinte al acestei formațiuni poli-

PREȘEDINTELE UGANDEI, Yo
weri Museveni, a numit în guver
nul său patru noi miniștri și cinci 
adjuncți de miniștri aparținînd 
altor fracțiuni politice decit Arma
tei de Rezistență Națională. Doi 
demnitari aparțin Partidului De
mocratic, aflat în opoziție în timpul 
regimului lui Milton Obote.

tice, în locul lui Olof Palme, asa
sinat vinerea trecută de un indi
vid rămas neidentificat. Desemna-

SCRUTIN LEGISLATIV IN BAN
GLADESH. Președintele R.P. Ban
gladesh și administrator șef al Le-

rea noului premier va avea Ioc la 
12 martie, cînd Riksdag-ul. parla
mentul Suediei, se va întruni in 
sesiune extraordinară.

gii Marțiale, Hussain Muhammad 
Ershad, a anunțat la posturile de 
radio și televiziune că la 26 apri
lie se vor organiza alegeri legisla-

tarea prețurilor și limitarea creș
terilor salariate.

Sindicatele din Haiti 
cer măsuri 

de redresare națională
PORT-AU-PRINCE 3 (Agerpres). 

Lâ Port-au-Prince a avut loc o 
consfătuire a conducerii Federației 
sindicatelor din Haiti, cea mai mare 
centrală sindicală din această țară, 
aflată pînă acum în ilegalitate. Par- 
ticipanții au cerut, în numele oame
nilor muncii haitieni, organizarea de 
alegeri generale în țară. Poporul 
haitian, se spune in declarația 
consfătuirii, trebuie să-și aleagă 
singur conducătorii, iar în parla
ment trebuie să fie amplu reprezen
tat. Documentul cere autorităților să 
ia măsuri concrete pentru îmbună
tățirea situației economice, să pună 
capăt sărăciei, analfabetismului, șo
majului. Trei sferturi din populația 
țării nu găsește un loc de muncă, 
iar cei care muncesc nu depășesc 
venitul de 150 dolari pe an, se spu
ne in document.

Proliferarea protecționismului — o frînă in calea 
restabilirii echilibrului economiei mondiale

La Geneva iși desfășoară lucrările 
Comitetul pregătitor pentru o nouă 
rundă de negocieri comerciale multi
laterale — rundă prevăzută să se 
desfășoare în septembrie 1986 sub 
forma unei conferințe ministeriale a 
țărilor membre ale G.A.T.T. Comi
tetul trebuie să facă recomandări 
concrete privind domeniile și moda
litățile de negociere ale acestei run
de, recomandări ce vor fi supuse 
dezbaterilor conferinței ministeriale 
G.A.T.T., in vederea unor angaja
mente finale. Potrivit hotărîrii ulti
mei sesiuni anuale a Acordului Ge
neral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), lucrările Comitetului pre
gătitor trebuie să se încheie la mij
locul lunii iulie 1986.

încă în timpul îndelungatelor tra
tative purtate asupra oportunității 
unei noi runde de negocieri multi
laterale s-a văzut limpede că. atit in 
dezbaterile din Comitetul pregătitor, 
cit și la conferința ministerială din 
toamnă, se vor confrunta două pozi
ții reprezentînd interese diferite : 
una, cea a marilor țări capitaliste 
industrializate, care văd în noua 
rundă de negocieri, în special, un 
prilej de a încerca să extindă pre
vederile G.A.T.T. și asupra altor sec
toare (servicii, în mod deosebit, dar 
și altele, cum ar fi produsele textile) 
și alta, a majorității imense a țărilor 
în curs de dezvoltare, care consideră 
că principalul obiectiv al viitoarei 
runde de negocieri comerciale mul
tilaterale trebuie să-1 constituie 
adoptarea unor măsuri concrete si 
eficiente pentru încetarea proliferă
rii protecționismului. pentru elimina
rea restricțiilor, care afectează co
merțul internațional cu produse in
dustriale și agricole, constituind una 
dintre cauzele profunde ale actuale
lor dezechilibre și fenomene negative 
din economia mondială.

Proliferarea protecționismului con
stituie o realitate de netăgăduit, evi
dențiată de altfel de numeroase date 
furnizate de diferite instituții și or

ganisme internaționale competente. 
Secretariatul G.A.T.T. a notificat, de 
exemplu, peste 2 000 de restricții și 
discriminări (!) — care incep de ia în
chiderea completă a piețelor națio
nale pentru anumite produse de im
port, pînă la formele cele mai sofis
ticate de protectionism de tipul limi
tărilor „voluntare" ale exportului 
sau al aranjamentelor de „ordona
re" a piețelor. Ca urmare a aces
tor restricții și discriminări și a al
tor bariere artificiale, aproape trei 
sferturi din schimburile economice

proces se va prelungi, in condițiile 
existente, oină la sfîrșitul actualului 
deceniu. Această stare de lucruri, cu 
efecte directe asupra veniturilor ex
terne ale țărilor respective, este cu 
atit mai îngrijorătoare, cu cit în 
marea lor majoritate ele sint con
fruntate cu dificultăți financiare gra
ve. provocate de serviciul datoriei 
externe, de politica spoliatoare a 
dobînzilor înalte, ca și de manevra
rea prețurilor de marile monopoluri 
transnaționale a produselor de export 
al acestui grup de state.

Pa marginea lucrărilor Comitetului pregătitor al noii 
runde de negocieri comerciale multilaterale 

în cadrul G.A.T.T.

internaționale sint afectate de pro
tectionism.

Sporirea practicilor protecționlste 
afectează comerțul mondial în an
samblul său, dar efectul lor se ma
nifestă cu deosebire asupra produ
selor - țărilor in curs de dezvoltare, 
ale căror exporturi sint întimpinate 
pe piețele statelor occidentale indus
trializate cu felurite obstacole co
merciale, iar circa două treimi din 
exporturile lor de produse manu
facturate formează obiectul unor 
restricții netarifare.

Subliniind acest tratament discri
minatoriu, un document al G.A.T.T. 
arată că același tip de produs pre
lucrat este afectat în proporție de 
11 la sută cînd provine din țări capi
taliste dezvoltate și de peste 30 la 
sută cînd este exportat de statele în 
curs de dezvoltare. Astfel, ca o con
secință a acestor măsuri, ca și a 
altora. ponderea țărilor în curs de 
dezvoltare în comerțul internațional, 
îndeosebi in domeniul exporturilor, 
s-a diminuat constant, iar prognoze 
pe termen lung estimează că acest

După cum se știe, numai în 1985, 
țările în curs de dezvoltare au pier
dut 65 de miliarde dolari, ca urmare 
a manevrării prețurilor materiilor 
prime de către companiile transnațio
nale. „Accentuarea protecționismului 
și scăderea bruscă a prețurilor mate
riilor prime — arăta directorul ge
neral al F.A.O., Edouard Saouma — 
generează pericolul unui război co
mercial. Scăderea veniturilor din im
porturi ale țărilor in curs de dezvol
tare, obligate să-și ramburseze dato
riile externe, face ca situația acestor 
țări să fie deosebit de dificilă". Or, 
în aceste condiții. în care degradarea 
constantă a situației economice a ță
rilor în curs de dezvoltare accen
tuează asimetriile existente, adîncind 
decalajele economice dintre statele 
bogate și cele sărace, devine evident 
că atit timp cit nu vor fi soluțio
nate global problemele, comerțului 
mondial, prin înlăturarea practicilor 
protecționiste și a barierelor de orice 
fel, prin soluționarea problemei da
toriei externe a lumii a treia și re
organizarea sistemului financiar in

ternațional, nu e posibilă o restabi
lire a echilibrului economiei mon
diale, decit printr-o relansare gene
ralizată și nu doar a unui număr 
restrins de state.

Pornind tocmai de la aceste consi
derente. care au în vedere asigurarea 
progresului economic si social al tu
turor popoarelor, România socialistă 
s-a declarat in favoarea inițierii pro
cesului unei noi runde de negocieri 
comerciale, multilaterale, considerind 
ca imperios necesară intensificarea 
dialogului și conlucrării tuturor țări
lor membre. în concepția țării noas
tre. succesul noilor negocieri va de
pinde de măsura în care vor fi crea
te copdițiile pentru ca fiecare țară 
să-și poată promova interesele în 
toate etapele tratativelor. Totodată, 
tara noastră se pronunță, cu consec
vență, pentru acordarea în continua
re a unui tratament preferențial care 
să fie aplicat în mod nediscrimina- 
toriu tuturor țărilor in curs de dez
voltare.

O importanță deosebită pentru suc
cesul noii runde de negocieri comer
ciale internaționale are, desigur, cli
matul in care se vor desfășura aces
tea, fapt care presupune angaja
mentul ferm al participan ților de a 
nu aplica noi restricții și de a le eli
mina pe cele introduse după adop
tarea Declarației G.A.T.T. din 1982, 
de a renunța la măsuri discriminato
rii, selective sau aplicate din consi
derente de natură neeconomică. De 
asemenea, se impune ca tratamentul 
națiunii celei mai favorizate să fie 
stabil și nesupus criteriilor politice.

Realitățile vieții internaționale a- 
rată cță stabilitatea și dezvoltarea ar
monioasă. echilibrată, de ansamblu a 
economiei mondiale impun conjuga
rea eforturilor tuturor statelor, o 
largă colaborare, bazată pe deplină 
egalitate și echitate, care să asigure 
promovarea intereselor tuturor po
poarelor, progresul întregii omeniri.

Valentin PAUNESCU

Ședința Comisiei permanente a C. A. E. R.
pentru colaborare in

MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc prima ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul bioteh- 
nologiilor. la care au particiDat dele
gații din R.P. Bulgaria. R.S. Ceho
slovacă. Cuba. R.D. Germană. R.P. 
Mongolă, R.P. Polonă, Republica So
cialistă România. R.P. Ungară, 
U.R.S.S. și R.S. Vietnam.

domeniul biotehnologiilor
Comisia a examinat proiectul Re

gulamentului său de funcționare, 
proiectul Convenției generale privind 
colaborarea în domeniul biotehnolo- 
giei. proiectul de colaborare pentru 
dezvoltarea accelerată a biotehnolo
giilor și planul de lucru pe perioada 
1986—1990. Au fost adoptate hotărîri 
corespunzătoare.

Tensiune în Irlailda de Nord
LONDRA 3 (Agerpres) — Situația 

din Irlanda de Nord înregistrează o 
creștere a tensiunii, ca urmare a 
grevei generate de 24 de ore declan
șate la miezul nopții de 2 spre 3 
martie de către organizațiile pro
testante din provincie, transmite 
agenția Associated Press. Importan
te forțe de poliție — aproximativ 
30 000 de oameni — și militare au 
fost mobilizate mai ales la Belfast 
pentru a preveni producerea de 
ciocniri între reprezentanții celor 
două comunități. Acțiunea s-a de
clanșat ca o reacție a protestanților 
„unioniști" care iși manifestă astfel 
dezaprobarea față de acordul privind

Ulsterul. încheiat în noiembrie anul 
trecut între guvernele de la Londra 
și Dublin, precizează A.P. Greva re
prezintă și un protest față de absen
ta unor măsuri economice concrete 
ale guvernului britanie, de natură 
să ducă, în primul rînd, la redu
cerea șomajului în Irlanda de Nord, 
a cărui rată este de 22 la sută din 
forța de muncă, ceea ce înseamnă o 
dată și jumătate mai mult față de 
media națională.

Agenția citată menționează, pe de 
altă parte, că începerea grevei a 
fost precedată de un atentat tero
rist comis la Londonderry, oraș cu 
majoritate catolică, împotriva unei 
patrule a armatei britanice.

JAPONIA : Partidele de opoziție boicotează 
activitatea parlamentului

TOKIO 3 (Agerpres). — De șase 
zile, activitatea parlamentului Ja
poniei este paralizată ca urmare a 
boicotării ședințelor sale de către 
partidele de opoziție. Hotărîrea opo
ziției a fost luată în urma refuzu
lui Partidului Liberal-Democrat (de 
guvernămînt) de a examina modifi
cările propuse de partidele de opo
ziție la proiectul bugetului de stat 
pe anul financiar 1986. Partidul So
cialist, împreună cu alte trei partide 
de centru-stînga, a propus o serie 
de amendamente avind drept scop 
reducerea impozitelor care sint o 
povară pentru oamenii muncii și

reactualizarea unor programe socia
le anulate.

Un proiect alternativ al bugetului 
de stat a fost prezentat de Partidul 
Comunist care propune, in primul 
rînd, reducerea cheltuielilor milita
re. fondurile astfel obținute urmînd 
să fie orientate spre soluționarea 
problemelor sociale presante.

La 8 martie expiră termenul cînd 
varianta finală a bugetului de stat 
trebuie să fie aprobată de Comisia 
pentru buget a Camerei Reprezen
tanților și apoi să fie prezentată spre 
examinare sesiunii plenare a Ca
merei inferioare a parlamentului.

REALITĂȚI REVELATOARE

DIN LUMEA CAPITALULUI

A fi tînăr 
în Piața comună...
Agenția italiană ANSA trans

mite un amplu comentariu in 
legătură cu dificultățile cu care 
se confruntă oamenii muncii din 
țările Pieței comune, tinerii 
fiind primele victime ale șoma
jului. în legătură cu aceasta, 
ANSA scrie : Tinerii din țările 
Pieței comune suferă cea mai 
evidentă discriminare in sectorul 
muncii : pe lingă faptul că ei 
constituie marea parte' a șome
rilor — 40 la sută dintre cei care 
nu au de lucru în C.E.E. au sub 
25 de ani — tinerii care, o dată 
terminate cursurile școlare obli
gatorii, au norocul să găsească 
de lucru primesc un salariu re
dus, care ajunge pină la 65 la 
sută.

Aceste inechități sint denun
țate intr-un raport al deputatu
lui din. Parlamentul (vest-) eu
ropean Nicole Fontaine (socialist 
francez), aprobat recent de fo
rumul de la Strasbourg.

Salariile reduse ale tinerilor, 
motivate de virstă, variază de la 
o țară la alta. La începutul ca
rierei, acestea se diminuează în 
Italia cu pînă la 35 la sută, în 
Irlanda cu pînă la 50 la sută, în 
Marea Britanie reducerea osci
lează de la 25 la 65 lai sută, iar 
in R.F.G. cu 5 pînă la 40 la sută, 
în Olanda, salariul întreg poate 
fi luat numai dacă ai împlinit 
23 de ani, înaintea acestei vîrste 
reducerile ajungind pină la 65 
la sută. în Danemarca, tinerii 
primesc cu pină la 40 la sută 
mai puțin pentru munca depusă, 
iar în Franța și Belgia, cei sub 
17 ani obțin salarii diminuate 
cu 20 și, respectiv, 7,5 la sută, 
în Luxemburg și Grecia, tinerii 
au dreptul la salariu minim 
complet abia la 18 ani.

Pe de altă parte, tinerii din 
Piața comună nu devin cu toții 
majori la aceeași virstă. Ei 
devin majori la vîrste diferite 
nu numai în țări diferite, ci 
chiar și în interiorul aceleiași 
țări, dacă se pune problema vo
tului, a semnării unui contract 
de muncă, a căsătoriei...

Astfel, pînă la majorat, în 
Belgia, Olanda și Franța există 
un regim intermediar care se 
numește emancipare ; dreptul la 
vot este stabilit de la 18 ani, dar 
în Italia, pentru a se obține 
dreptul de a vota pentru Senat, 
este necesar să fi împlinit 25 de 
ani.

Oficialitățile Pieței comune 
și-au propus, ca urmare a rapor
tului menționat, să se intereseze 
de problemele tinerilor, de dis
criminările și inegalitățile la 
care sint supuși în cadrul unei 
acțiuni comune pe care au in
titulat-o „Piața comună a cetă
țenilor".
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