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spiritul sarcinilor subliniate de TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
LA ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

problemă de maximă însemnătate,
preocupare de maximă răspundere
înfăptuirea în cele mai bune condiții a pro
gramului de dezvoltare economico-socială a
patriei depinde în mod nemijlocit de livrarea
ritmică a energiei electrice necesare, precum
și de economisirea severă a tuturor resurselor
enerqetice. in spiritul sarcinilor subliniate de
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., oamenii muncii din toate domeniile de
activitate trebuie să înțeleagă din plin că se
impun măsuri eficiente în fiecare întreprindere,
la fiecare loc de muncă pentru desfășurarea
normală a activității productive, in condițiile
gospodăririi judicioase a energiei electrice și
combustibililor. De la producătorii de energie
la consumatori trebuie să se manifeste o grijă
maximă și o inaltă răspundere pentru asigu
rarea resurselor energetice necesare, pentru
economisirea lor severă.
In toate unitățile din sectorul energetic, în
deosebi în centralele pe cărbune este necesar
să se acționeze cu toată fermitate.a și răspun
derea pentru aplicarea exemplară a măsurilor
stabilite de conducerea partidului, în vederea
atingerii puterii planificate și realizarea pro

ducției de energie electrică stabilită. In fiecare
centrală, la fiecare loc de muncă să se întro
neze o ordine desăvîrșită și disciplină fermă,
întregul personal muncitor, Indiferent de funcția
pe care o deține, fiind obligat să urmărească
și să aplice întocmai normele și instrucțiunile
referitoare la exploatarea și întreținerea insta
lațiilor, să-și îndeplinească cu simț de înaltă
răspundere îndatoririle de serviciu, să manifeste
intransigență față de orice abatere.
In această perioadă capătă o importanță cu
totul deosebită măsurile privind mai buna or
ganizare a activității în unitățile consumatoare,
atît de-a lungul zilei de muncă, cit și pe an
samblul săptăminii. Pentru a se asigura o bună
aprovizionare cu energie electrică au fost sta
bilite cu rigurozitate, pe fiecare întreprindere
în parte, pe ansamblul fiecărui județ și la ni
velul fiecărei ramuri cote defalcate pe ore și
zile. Nimeni, nicăieri și nici intr-un moment nu
poate consuma mai multă energie decît s-a
stabilit, lată de ce, în fiecare întreprindere, în
fiecare Județ, organizarea schimburilor de lucru
ori a activităților pe ansamblul săptăminii tre

buie astfel făcută incit să se asigure un con
sum rațional și să se contribuie la aplatizarea
vîrfului de sarcină. In fiecare întreprindere tre
buie puse neîntîrziat în aplicare programele de
măsuri tehnice și organizatorice stabilite pentru
asigurarea încadrării permanente in cotele de
consum prevăzute, potrivit planului și normelor
tehnologice, pentru înlăturarea oricăror forme
de risipă și reducerea la maximum a consumu
rilor netehnologice.
Cu toții sîntem profund interesați să reducem
consumurile energetice și tuturor trebuie să ne
fie limpede că orice risipă reprezintă un act
de nechibzuință, cu consecințe negative pentru
dezvoltarea economiei naționale, pentru fiecare
om al muncii, pentru fiecare cetățean. Nici un
moment nu trebuie pierdut din vedere că de
consecvența și răspunderea cu care se acțio
nează pentru reducerea drastică a consumu
rilor energetice depind îndeplinirea integrală,
la toți indicatorii, a planului pe acest an, rea
lizarea produselor de care țara are nevoie, sa
tisfacerea corespunzătoare a tuturor cerințelor
vieții economico-sociale.

0 CHEMAM ADRESATĂ TUTUROR CETĂȚENILOR

Reduceți și chiar evitați consumul energetic
în orele de vîrf: 17-23
Este deosebit de important
pe întreg parcursul sezonului
rece ca absolut fiecare cetă
țean să înțeleagă limpede
că suprasolicitarea sistemului
energetic național în anumite
perioade ale zilei este deo
sebit de dăunătoare, putînd
genera perturbații serioase în
alimentarea cu energie. Este
vorba de orele de vîrf 17—23,
cînd sistemul energetic națio
nal este solicitat la maximum,
cînd curba de consum atinge
cele mai înalte cote.
In scopul aplatizării curbei
de consum, altfel spus, al
echilibrării consumului, fie
care om al muncii, fiecare
cetățean poate și trebuie să
contribuie printr-o utilizare
cît mai judicioasă a energiei
electrice. Oricît de mică ar fi
contribuția fiecăruia dintre
noi, la nivelul economiei na
ționale, însumate, aceste eforturi au o valoare deose
bită.

Luminoasă încununare a luptei
de veacuri a poporului nostru
pentru unitate și independență

IN INTERESUL ECONOMIEI NAȚIONALE, 0 ATITUDINE CIVICĂ ACTIVĂ PENTRU

Economisirea severă a energiei în sectoarele
neproductive!
• Consumul neproductiv trebuie redus drastic în toate
sectoarele pentru a se asigura energia necesară desfășurării
normale a întregii activități productive

• Toți cetățenii au datoria să gospodărească cu maximă
grijă energia electrică, limitînd la strictul necesar consumul
casnic

• Se interzice folosirea energiei electrice pentru încălzirea
încăperilor care sînt prevăzute cu alt sistem de încălzire
• Activitățile din învățâmînt, cultură, comerț vor fi astfel
organizate incit să se folosească la maximum lumina naturală
• Organele locale și unitățile furnizoare de energie vor
intensifica acțiunile de control pentru a asigura respectarea
strictă a măsurilor de economisire stabilite

De la producător la consumator

0 RĂSPUNDERE UNICĂ PENTRU ASIGURAREA ENERGIEI NECESARE
• CU CE RANDAMENT AU FUNCȚIONAT IERI TERMOCENTRALELE?
w1SCÎNTEIA"

*
Botoșani, ținut de rezonanță in istoria și cultura na
structivă de realizare a noi și noi obiective economice
și sociale, spre a se sfătui nemijlocit cu făuritorii lor,
țională, trăiește azi - in epoca ce poartă numele intiiului cetățean al țării - timpul celor mai spectaculoase
cu oamenii muncii.
infăptuiri economice si sociale, edilitare și urbanistice
Despre aceste memorabile intîlniri de lucru cu
din intreaga sa existență - rod al politicii partidului,
președintele țării, expresie a profundului democratism
al concepției secretarului general privind dezvoltarea
propriu societății noastre, ne-au vorbit zilele trecute,
armonioasă a tuturor Zonelor țării. In repetate rinduri,
cu enioție, cu dragoste și recunoștință, mulți botoșătovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa
neni, subliniind covirșitoarea însemnătate a acestor
Elena Ceaușescu s-au aflat în mijlocul oamenilor
vizite pentru viața oamenilor, a localităților in care
muncii din această parte a țării spre a analiza, la
fața locului, cum se desfășoară ampla operă con
trăiesc, a întregului județ.
DEZVOLTAREA
IN
economie slab dezvoltată, care secretarul general îl
unu de ani de istorie
DUSTRIALA — BAZA A
nouă, adevărate etape de
astăzi industria județului poartă cu creatorii valo
RIDICĂRII NIVELULUI
dezvoltare și moderniza
— de zece ori mai puter rilor materiale îl fconstiDE TRAI. Prima vizită
re, atît sub aspectul pro
nică — participă cu două tuie ridicarea nivelului
de lucru a tovarășului
ducției, cît și al dotărilor
treimi la realizarea unei de trai al oamenilor
Nicolae Ceaușescu pe me
cu caracter social canti
producții economice tota
muncii,
îmbunătățirea
leagurile botoșănene a
ne, cămine de nefamiliști,
le de opt ori mai mare. continuă a condițiilor de
avut loc în 1966, iar a
muncă și viață — scop
doua in 1968, la puțin
suprem al politicii parti
timp după reorganiza
dului nostru.
• 60 000 de noi locuri de muncă intr-o
rea administrativ-teritoMUNCITORILOR, TU
rială și deci după înfiin
CETĂȚENILOR
economie de opt ori mai puternică decît TUROR
țarea județului Botoșani.
— CONDIȚII TOT MAI
Ideea centrală asupra că
în
1965
®
30 de miliarde lei investiții — BUNE DE LOCUIT. Ne
reia s-au axat aceste pri
între toate înno
fundamentul marilor realizări economico- îndoios,
me două intîlniri a fost
irile botoșănene cea mai
necesitatea industrializă
cea mai preg
sociale din ultimele două decenii © Mai vizibilă,
rii zonei, repartizarea te
nantă este schimbarea
ritorială judicioasă a for
radicală
a
înfățișării ora
bine de trei sferturi din populația urbană
țelor de producție, care
șelor și satelor, datorită
— așa cum sublinia tova
a județului trăiește în apartamente noi, în principal noilor con
rășul Nicolae Ceaușescu,
Practic, mai bine
construite după 1965 • Numărul paturi strucții.
vizitînd orașul Dorohoi —
de trei sferturi din popu
„să asigure condiții de
lor de spital — 9,3 la o mie de locuitori lația urbană a județului
muncă, să contribuie la
trăiește in apartamente
ridicarea nivelului de
— aproape dublu față de anul 1965
noi, construite după 1965.
viată și de cultură al aIn fapt, trebuie precizat,
cestor meleaguri".
că cele mai multe dintre
ele au fost înălțate în
La întreprinderea de
sticlă și porțelan Do
ultimele două cincina
le pe baza indicațiilor
rohoi, operă a „Epocii
date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu", stăm
Nicolae Ceaușescu. Cu
de vorbă cu unul din
prilejul vizitei întreprinse
beneficiarii rezultatelor
la Botoșani în septembrie
acestei politici de dezvol
1977, secretarul general al
tare accelerată a județu
partidului atrăgea astfel
lui.
atenția asupra acestei
— Ca oricare alt om al
importante
probleme :
muncii cunosc bine isto
„In acest cincinal, in mu
ria întreprinderii noastre,
nicipiul si județul Boto
ne spune maistrul sticlar
șani trebuie realizat si un
Sava Băetu, căci ea a
mare volum de construc
rămas înscrisă nu doar în
ții de locuințe — 14 mii
monografia unității, ci și
de apartamente față de
in inimile noastre. Tova
4 400 realizate in cinci
rășul Nicolae Ceaușescu
nalul trecut. Realizarea
s-a interesat de amplasa
acestei
importante sarcini
rea eficientă și echitabilă
cere, finind seama si de
a forțelor de producție
dezvoltarea
indu'striei,
atît la nivelul țării, cît și
luarea unor măsuri foar
în cadrul județului. Fiind
te energice pentru a asi
informat că la Miorcani
gura muncitorilor, tuturor
și Hudești se extrage un
cetățenilor care vor lucra
nisip foarte bun. folosit
întreprinderile ce vor
in
la întreprinderile de sti
fi date in funcțiune con
clă din alte părți, secre
diții corespunzătoare de
tarul general al partidu
locuit".
lui a hotărît că, pentru
Cu totul Impresionantă
valorificarea eficientă a
este construcția de lo
acestei materii prime și
utilizarea forței de mun
cuințe în municipiul Bo
că disponibile, trebuie
toșani care, cu cele peste
construită o fabrică chiar
28 000 de apartamente
nou înălțate nu numai că
in apropierea locului de
Noua arhitectură a orașului, noile condiții de locuit a ținut pasul, dar a de
extracție. Așa a apărut
ale cetățenilor. Imagine din Botoșani
vansat chiar „explozia
întreprinderea de sticlă
Dorohoi. La o altă vizită
urbanistică",
impresio
s-a discutat construirea
nantă : triplarea popu
capacității pentru porțe
lației
orașului
în nici
Și aceasta In condițiile in
creșe, dispensare de în
lan, iar cel mai re
care și producția agricolă două decenii ! Este eloc
treprindere etc. Marile
cent a apărut, la indica
vent pentru cele spuse că
a sporit de aproape trei
investiții ce s-au făcut
ția expresă a tovarășului
ori, urmare directă a po
cifra reprezentînd numă
în toți acești ani în jude
Nicolae Ceaușescu, secția
țul Botoșani — peste 30
liticii partidului, a indi
rul locuitorilor din 1965
de ceramică.
cațiilor secretarului gene
de miliarde de lei — au
tinde să fie întrecută înîn felul acesta, vizitele
ral date cu prilejul vizi
făcut posibilă, pe lîngă
tr-un an, doi de... cifra
secretarului general au
celelalte realizări, vizibi
telor făcute în unități aapartamentelor.
marcat pentru acest co
le în chipul cel nou al
gricole din județ.
Sînt,
toate acestea,
lectiv, ca și pentru cele
„Țării de Sus", crearea a
Ion MARIN
de la „Electrocontact" și
peste 60 000 de locuri de ilustrări elocvente ale
faptului că, de fiecare
„Moldova", de la atîtea
muncă, majoritatea în In
(Continuare
altele construite sau ex
dustrie. Căci dacă în 1965 dată, elementul central
în pag. a V-a)
deținea o treime dintr-o al amplului dialog pe
tinse in acești douăzeci și
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In dezvoltarea vieții național-statale a poporului român, anul 1859 re
prezintă un moment de răscruce. El
traduce idealul unirii în faptă ; două
dintre țările române se unesc într-un
singur stat, încununind astfel un
lung drum de eforturi și de năzuin
țe ale românilor. In același timp,
unirea Moldovei și Munteniei for
mează o verigă importantă în succe
siunea evenimentelor care au con
tribuit la edificarea României mo
derne.
„Unirea Munteniei și Moldovei și
înfăptuirea in 1859 a statului
național, subliniază tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a constituit un
moment crucial în destinele poporu
lui nostru, marcînd intrarea Româ
niei intr-o nouă etapă a evoluției
sale istorice".
Problema unității național-statale
a românilor are o condiționare isto
rică multiplă in trecutul poporului
nostru. Ea exprimă pe planul vieții
de stat unitatea românilor ca popor.
A, D. Xenopol arăta că în trecutul
țărilor române „intimplătoare nu este
asemănarea, ci dezbinarea lor ; de
aceea si trebuiau să sfirsească ele
prin unire". De la unitatea poporu
lui la unitatea național-statală dru
mul istoric a fost insă lung și greu.
Actul istoric realizat la 24 ianuarie
1859 încorporează valorile definitorii
ale istoriei poporului român : per
manența și continuitatea de locuire
în spațiul carpato-danubiano-pontic,
unitatea și lupta eroică pentru apă
rarea pămîntului strămoșesc, a inde
pendenței și suveranității naționale.
Acest act a fost croit pe temelia de
granit a comunității de viață socialeconomică și spirituală a poporului
român.
Conștiința aceluiași destin istoric
a inspirat neîntrerupt lupta poporu
lui nostru pentru păstrarea ființei
sale, pentru unitate, integritate și
neatîrnare, a constituit suportul vi
tal în toate înfruntările cu imperiile
vremii care își disputau dominația
asupra teritoriului românesc. Deși
țările române au existat timp înde
lungat ca state feudale separate :
Muntenia, Moldova, Transilvania și
Dobrogea, aceasta n-a afectat unita
tea etnică a poporului român, expri
mată in comunitatea de limbă și cul
tură, în similitudinile structurii eco
nomico-sociale și culturale ale între

gului spațiu geografic locuit de ro
mâni, ele pâstrînd in permanență
strînse legături politice, economice
și spirituale, organizarea lor internă
fiind în linii mari identică sau ase
mănătoare. Poporul și-a păstrat în
continuare numele generic și stră
vechi, pentru toți locuitorii patriei
noastre, acela de român ; numele de
munteni, moldoveni, transilvăneni,
bănățeni, bucovineni, dobrogeni de
finind același popor, poporul român.
Dovezile despre existența conștiin
ței originii comune și a unității de
neam a românilor sînt deosebit de
bogate în întreaga această perioadă

128 de ani de la formarea
statului national român
prin unirea Moldovei
cu Muntenia
și sînt exprimate în scrieri bizantine,
slave, germane, ungare etc. Caracte
rul unitar și latinitatea limbii româ
ne de care erau conștienți locuitorii
acestor meleaguri au fost remarcate
și de acei străini care au venit în con
tact cu poporul nostru sau au stu
diat istoria lui. Umaniștii apusenî
din secolul al XV-lea au consemnat
Că în Muntenia, Moldova, Transilva
nia și Dobrogea au redescoperit
Dacia nu ca un concept de geografie
antică depășit, ci ca o țară contem
porană lor, continuatoarea lumii
daco-romane.
Sentimentul de împărțire a lor In
state cu cîrmuiri aparte este un fapt
secundar față de conștiința acestei
unități de neam, față de identitatea
de obîrșie și grai, obiceiuri, forme
de viață pe care ie-au avut românii
înșiși, după cum atestă cele mai
vechi mărturii privitoare la propriul
nostru trecut. înaintașii noștri și-au
spus români, limba lor se chema
românească, statul întemeiat s-a nu
mit tot românesc. înainte de unita
tea politică, de stat, unitatea orga
nică a poporului român s-a mani

festat plenar pe toate tărîmurile.
Dacă vreme de veacuri, prin forța
lucrurilor, cetățile de scaun erau fie
la Tîrgoviște și București, Suceava
sau Iași, Cluj sau Alba Iulia, po
porul însuși și conducătorii săi știau
că locuiesc într-o singură țară și vor
besc aceeași limbă. O ctitorie, o car
te, o școală nu se înfăptuiau nici
odată deosebit pentru munteni, ar
deleni, moldoveni sau dobrogeni, ci
„pentru toată seminția românească".
De-a lungul întregii noastre istorii,
desăvîrșită unitate românească n-a
avut nevoie decît de realizarea po
litică a unității de stat, ca o înche
iere legică dictată de realitățile
obiective, pe care nimeni nu le pu
tea contesta. Premisele realizării
acestei unități erau atît de numeroa
se, iar nedreptatea împiedicării el
îndelungate de către marile imperii
ale timpului atît de evidentă, încît
puține popoare au avut mai puternic
decît românii sentimentul răpirii
unui drept fundamental și aspirația
împlinirii lui. In asigurarea unității
poporului român, un alt factor a fost
unitatea spirituală, care a constituit
în tot cursul Evului Mediu un pu
ternic factor de coeziune și rezis
tență în fața celor care au încercat
să cucerească teritoriul românesc.
Unitatea poporului român este ex
primată și de unitatea geografică a
teritoriului vechii Dacii, unde au lo
cuit fără întrerupere urmașii daco
românilor.
„Pămîntul românesc,
scria Constantin C. Glurescu, este
unul din cele mai armonioase, mai
frumoase și mai bogate nu numai
din Europa, dar din întreaga lume...
Bogăția pămîntului românesc, admi
rabila sa înzestrare cu tot ce este
necesar vieții omenești, a făcut ca
el să fie necontenit locuit, din paleo
litic și pînă astăzi. Unitar și ar
monios alcătuit de natură, acest te
ritoriu a favorizat atît practicarea
unor ocupații unitare sau comple
mentare, cît și dezvoltarea unor in
stituții social-politice similare. Pen
tru istoria poporului român, pentru
tendințele sale legitime de unitate,
teritoriul pe care îl locuiește din ve
chime a constituit un factor de
coeziune deosebit de puternic".

Dr. Stelian POPESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR
«2^
— un bun cîștigat în folosul tuturor
•uf

zațiile de partid, precum și consiliile
oamenilor muncii și comitetele sindi
cale să acționeze pe toate căile, printr-o diversitate de forme, pentru
depistarea experienței bune, pentru
cunoașterea noilor tehnologii, a ini
țiativelor și metodelor de lucru pro
movate de unele colective fruntașe.
Rezultate bune s-au obținut astfel în
extinderea aplicării unor inițiative
muncitorești în jurul cărora s-a fă
cut și se face o largă popularizare,
fiind prezentate pe larg atit metodele
de muncă, experiența acumulată, cit
și rezultatele fruntașilor.
în mod special aș vrea să mă re
fer însă la rezultatele obținute în
ampla acțiune de perfecționare a or
ganizării și modernizare a producției.
In programele adoptate in fiecare
întreprindere au fost prevăzute sute
si sute de măsuri privind îmbunătă
țirea organizării liniilor tehnologice,

înfăptuirea noilor obiective ale ac
tualei etape de dezvoltare a țârii
noastre, stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului, etapă carac
terizată prin accentuarea laturilor
intensive, calitative în toate dome
niile de activitate, impune, așa cum
arăta secretarul general al partidu
lui la plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie anul trecut, concentrarea
tuturor forțelor in primul rind spre
rezolvarea problemelor de bază ale
activității economice. ..Iar proble
mele de bază în toate domeniile
— sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu — sînt cele legate
de modernizarea instalațiilor și teh
nologiilor, de organizare științifică a
muncii in toate domeniile de acti
vitate, de reducere pe această bază a
consumurilor de materiale, energie
ți creșterea productivității muncii*'.
în această privință, la îndemîna
organelor și organizațiilor de partid
stau numeroase căi și metode ale
muncii de partid, a căror eficiență
s-a probat de-a lungul anilor în mo
bilizarea tuturor forțelor colectivelor
la înfăptuirea sarcinilor economice.
Una din aceste căi, cu efecte directe
și imediate asupra rezultatelor obți
nute, o constituie cunoașterea, apli
carea și generalizarea experienței
Înaintate. Adică mobilizarea efortu
rilor de gîndire și acțiune ale tuturor
comuniștilor spre găsirea și aplica
rea celor mai bune soluții, adunînd
cu migală, cu spirit gospodăresc și
punînd pe prim plan tot ceea ce s-a
dovedit a fi bun, valoros, experiența
cea mai rodnică în organizarea șl
conducerea producției, în moderni
zarea produselor și tehnologiilor, in
acțiunea de gospodărire a materiilor
prime și materialelor, in judicioasa
folosire a energiei. Iată de ce Comi
tetul municipal de partid DrobetaTurnu Severin a acționat ca expe
riențele fruntașilor, metodele și
căile lor de acțiune să nu râmînă
realizări izolate, „secrete" indivi
duale, ci să devină un bun al tutu
ror. în folosul tuturor, care să po
tențeze la un nivel superior întregul
sector. întreaga întreprindere în care
se aplică. Cum am acționat 7
în primul rind cunoașterea, apli
carea și generalizarea experienței
Înaintate constituie un obiectiv per
manent al întregii activități a comi
tetului municipal, a organelor Si or
ganizațiilor de partid, activitatea în
acest domeniu fiind planificată, or
ganizată și urmărită cu rigurozitate.
Experiența pozitivă este pusă preg
nant în evidență ca o componentă
esențială a activității de partid, în ca
drul fiecărei dezbateri în plenarele
comitetului municipal. In ședințele
de birou, în consfătuirile cu cadrele
de conducere din întreprinderi, în
analizele și controalele întreprinse la
fața locului în diverse unități econo
mice, la fiecare instruire cu activul
de partid. în același timp noi am în
drumat și ajutat organele și organi

a lemnului, Combinatul de celuloză
și hirtie, întreprinderea de confecții
și altele. Spre exemplu, din . iniția
tiva comitetului’de partid și a consi
liului oamenilor muncii, în cadrul
întreprinderii de vagoane au fost or
ganizate citeva întîlniri cu cadre di
dactice din învățămîntul superior
din Timișoara și Craiova pe tema
celor mai noi tehnologii în construc
ția de vagoane. Rezultatul a fost or
ganizarea unor linii tehnologice, pe
faze de lucru, de fabricație și mon
taj a vagoanelor specializate, a unor
linii mecanizate de confecționare a
reperelor, de tipizare a elementelor
componente ale construcției vagoa
nelor, tehnologii de vîrf care s-au
soldat cu rezultate fructuoase în
creșterea productivității muncii. In
economisirea a sute de tone de
metal.
în mod deosebit aș vrea să mă re

Preocupări ale organizațiilor de partid
din municipiul Drobeta-Turnu Severin
a tehnologiilor de fabricație și mon
taj, optimizarea transporturilor și
organizarea depozitelor de materii
prime și materiale. perfecționarea
activității de organizare a muncii și
conducerii. Acestea s-au bazat în
primul rind pe cele mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii, pe cele mai
înaintate și cunoscute experiențe în
organizarea producției. în același
timp, pentru a facilita cunoașterea în
întreprinderi a unor noi metode de
organizare a muncii, comitetul muni
cipal de partid a inițiat un șir
întreg de consfătuiri, de schimburi
de experiență, de demonstrații prac
tice. Ca efect al aplicării măsurilor
prevăzute în prima etapă a progra
melor de modernizare — pînă la
sfîrșitul anului 1986 — a fost înregis
trat la nivelul municipiului un spor
de producție-marfă de peste 445 mi
lioane lei. din care aproape 220 mi
lioane spor de producție-marfă pen
tru export, o însemnată creștere a
productivității muncii și reducerea
consumurilor de materiale, energie,
combustibil, pe baza cărora s-au
economisit 522 tone metal, 6 070 mp
țesături, 237 tone ciment, 7 868 mc
material lemnos ș.a.
Desigur, însă, cele mal multe
schimburi de experiență, consfătuiri,
simpozioane, comunicări științifice,
întîlniri de lucru menite să ducă la
generalizarea experiențelor de mun
că înaintate au fost organizate direct
in unitățile economice, acolo unde
există o anumită experiență deose
bită — la întreprinderea de con
strucții navale și prelucrări la cald,
întreprinderea de vagoane. între
prinderea mecanică de armături și
pompe, Uzina de piese și agregate
energetice, Combinatul de prelucrare

fer Insă Ia un aspect rezultat din
activitatea nemijlocită desfășurată în
direcția generalizării experienței
fruntașilor și asupra căreia comitetul
municipal de partid a insistat cu deo
sebire. Este vorba de eficiența
schimburilor de experiență. Si aceas
ta pentru că am constatat că anumi
te dezbateri, demonstrații practice
bine organizate și care prezentau
valoroase experiențe de muncă ale
unor colective fruntașe nu se soldau
cu rezultatele așteptate. Oamenii
veneau, ascultau, se convingeau de
utilitatea experiențelor, a inițiative
lor sau metodelor tehnice respective,
dar de cele mai multe ori cu aceas
ta se încheia totul. Nimeni nu mal
urmărea în mod concret cu ce s-a
soldat participarea unora sau altora
Ia schimburile de experiență, ce și
cum se poate aplica din experiența
colectivelor fruntașe. Tocmai de
aceea am stabilit ca, pretutindeni,
comitetele de partid, consiliile oa
menilor muncii și comitetele sindica
telor să urmărească permanent ca
toți cei ce participă la un schimb
de experiență, indiferent ce funcție
au — directori sau șefi de secții, in
gineri, maiștri sau muncitori specia
liști — să raporteze în adunările de
partid ce au reținut, ce și cum se
Doate aplica concret in întreprin
derea unde lucrează, la locul lor de
muncă. Pentru că nu ne este și nu
ne poate fi indiferent dacă la un
loc de muncă, într-o secție sau între
prindere se aplică cu succes o anu
mită metodă de muncă și se obțin
rezultate deosebite în creșterea pro
ductivității muncii, în economisirea
metalului sau energiei, iar la alt loc
de muncă, în secția ori în întreprin
derea vecină, nu se aplică. Așa se

face că acum, deseori se întîmplă ca
aflind de un anumit procedeu tehnic
modern, aplicat într-o întreprindere
sau alta, de o anumită experiență
deosebită, cei interesați să meargă
din proprie inițiativă in unitatea res
pectivă, să vadă direct cum proce
dează, să le ceară explicații, amă
nunte și să acționeze operativ pentru
aplicarea acestora in întreprinderea
lor. în acest fel, spre exemplu, Com
binatul de prelucrare a lemnului a
preluat de la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului din Tîrgu Mureș
tehnologia de aplicare a furnirelor pe
suprafețe curbe, iar întreprinderea
de construcții navale și prelucrări la
cald a preluat de la Șantierul naval
Galați tehnologia de organizare și
modulizare a instalațiilor de pe nave,
debitarea centralizată după albume a
elementelor metalice din componen
ța navelor și a traseelor de cabluri
electrice.
Firește, în această însemnată ac
țiune de'cunoaștere, aplicare și ge
neralizare a experienței înaintate —
cu toate rezultatele bune obținute —
noi avem încă multe de făcut. Din
păcate, nu peste tot organizațiile de
bază acordă toată atenția stimulării
Inițiativei muncitorești,. punerii în
evidență și generalizării experienței
pozitive, nu în toate unitățile econo
mice organizațiile de partid asigură
antrenarea tuturor forțelor in aceas
tă acțiune, și în primul rind a comi
tetelor și grupelor sindicale, a comi
siilor inginerilor și tehnicienilor. Așa
se face că unele întreprinderi se mai
confruntă încă cu probleme nerezol
vate de organizare a muncii, de apli
care a unor tehnologii moderne, de
înaltă productivitate, deși, inclusiv în
unitățile municipiului, asemenea pro
bleme sînt rezolvate de mult. Iată de
ce comitetul municipal de partid și-a
propus să asigure în primul rind,
încă de la începutul acestui an, o
largă acțiune de depistare și eviden
ță a experiențelor valoroase, a ini
țiativelor muncitorești, a noilor teh
nologii aplicate in întreprinderile
municipiului. în al doilea rind, ne-^m
propus ca în evidențierea unor co
lective fruntașe să nu popularizăm
doar rezultatele obținute, ci și me
todele, experiența concretă acu
mulată în obținerea acestor rezultate.
Pentru că sarcinile mari, de impor
tanță deosebită ce ne revin pentru
îndeplinirea ritmică, zi de zi si de
cadă cu decadă, în fiecare unitate, a
sarcinilor de plan, așa cum a indicat
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa ședință a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., impun ca
o necesitate stringentă sporirea pre
ocupării comitetului municipal de
partid pentru îndrumarea și spri
jinirea concretă a organelor și orga
nizațiilor de partid în valorificarea
experienței înaintate, a experienței
colectivelor fruntașe.

Gheorqhe ILIEANU

secretar al Comitetului municipal
Drobeta-Turnu Severin al P.C.R.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează:
Duminică, 18 ianuarie, se or
ganizează prima TRAGERE
LOTO 2 a anului 1987. Fără în
doială că acest gen de tragere
constituie, de fiecare dată, un
prilej deosebit de avantajos pen
tru toți participanții, cărora le
oferă mari și' numeroase șanse
de ciștig. Formula TRAGERII
LOTO 2 se impune prin simpli
tate și eficiență : se efectuează
3 extrageri a 4 numere din 75.
Upa din caracteristicile distinc
tive constă și in aceea că se
poate ciștiga Și numai cu 2 nu
mere din 4 extrase. Desigur că
rămine valabilă regula potrivit
căreia mai multe bilete inseamnă și mai multe șanse de ciștig.
De reținut că ultima zi în
care pot fi jucate numerele pre
ferate este simbâtă, 17 ianuarie.

Din noul peisaj al municipiului Suceava

~
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NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE.

Lucrările celor mai reprezentative
foruri democratice din țara noas
tră, desfășurate la încheierea anului trecut, au subliniat încă o
dată necesitatea folosirii in spirit de
înaltă răspundere a materialelor și
energiei, a reducerii consumurilor, a
recuperării și refolosirii materiilor
prime, ceea ce constituie un factor
de importanță hotăritoare pentru în
făptuirea in condiții bune a sarcini
lor actualului cincinal, pentru dez
voltarea generală a patriei noastre.
în lumina acestei atenții deosebite
privind obținerea și folosirea resur
selor, se poate aprecia corect însem
nătatea colectării materialelor recu
perabile. Citeva dintre ele — fierul,
neferoasele, hirtia, sticla — sint atit
de solicitate de procesele tehnologice
incit nu stau în depozite nici o zi —
fiind preluate „ca plinea caldă" de
întreprinderile producătoare.
Dintre aceste materiale cu cerere
urgentă, ne-am oprit la două sorti
mente : hirtia și fierul vechi. Cum
sint ele colectate de Ia populație, in
ce ritm, prin ce metode, în județul
Giurgiu ?
O privire generală asupra situației
colectărilor pe anul 1986 in acest ju
deț poate conduce la concluzia că te
ritoriul respectiv ar fi împărțit —
artificial — in două : intr-o parte, o
zonă în care există din belșug și fier
vechi, și maculatură — iar o alta
unde aceste materiale au dispărut cu
desăvîrșire și sînt inexistente prin
gospodăriile populației. Pentru că,
iată cum se prezintă în acest județ
situația pe localități a colectării ma
terialelor refolosibile : din cele 49 așezări de pe teritoriul său, un număr
— destul de mic, 15 in frunte cu mu
nicipiul reședință de județ — și-au
îndeplinit și depășit sarcinile, iar în
restul localităților — 34 — nu s-a
strins din gospodăriile populației
nici măcar un gram de hirtie sau
fier vechi !
De ce nu-și realizează sarcinile
consiliile populare din respectivele
localități ?
O primă cauză — principală —

pare a fi legată chiar de sistemul
defectuos de organizare al între
prinderii județene de colectare a
materialelor refolosibile. Deși între
prinderea acționează pe o întindere
cu 49 de localități, ea nu are decit
două centre de achiziții : unul în

ca materialele refolosibile să vină la
centrul județean 7
Mari rămineri in urmă se înregis
trează la colectarea hîrtiei : dintr-un plan de aproximativ 50 000
kg s-au colectat pe întregul an abia
14 000. Care să fie cauza 7 A dispă

trebuie însă arătat că aceasta nu
poate scuza cituși de puțin ne
păsarea inadmisibilă față de o im
portantă sarcină economică, subli
niată in repetate rînduri de condu
cerea partidului. Oare cînd și care
consiliu popular comunal, orășenesc
sau municipal nu e ocupat 7 Oare
colectarea de asemenea materiale
este o sarcină de moment, o proble
mă care se pune într-o zi și pe urmă
trece 7 Pe lingă aspectul cras de ne
glijență, se vădește aici tocmai o
asemenea mentalitate. Or, recupe
rarea se impune ca o preocupare
permanentă a consiliilor populare, a
organizațiilor de masă și obștești, a
tuturor cetățenilor. Nu cu „campa
nii pe apucate" sau chiar zilerecord organizate cu surle și trîmbițe,

In unele comune se colectează materiale,
in altele... promisiuni
--------------------------------

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL GIURGIU

Giurgiu, care adună materiale din
orașul respectiv și din 23 de comune
învecinate, altul în comuna Grădi
nari, care colectează materialele
vechi din celelalte 26 de comune,
în acest fel s-a creat o situație stra
nie : in timp ce în alte județe —
Dîmbovița, Vaslui, Vrancea etc. —
s-a înființat, cum e firesc și cum a
indicat centrala de specialitate, cite
lin centru sau punct de colectare la
6 000 de persoane, îa Giurgiu funcțio
nează tot un centru, însă pentru...
150 000 de oameni 1 Este și motivul
care ne-a îndemnat să adresăm di
rectorului I.J.R.V.M.R. Giurgiu în
trebarea :
— De ce n-ați organizat pe terito
riul județului mai multe centre, ast
fel incit acestea să se afle la îndemina gospodarilor 7
— Am tot amînat această acțiune
In așteptarea unor rulote pe care
intenționăm să Ie plasăm la noile
centre.
Lăsînd la o parte faptul că amînarea și așteptarea s-au întins pe o
durată de... șase ani, trebuie spus că,
oricum, cu sau fără rulote, centrele
trebuiau înființate. Oare rulotele fac

rut maculatura din casele oameni
lor 7 Dar știți cită hirtie „intră" pe
an în județul Giurgiu 7 40 de tone
ziare și reviste, iar pentru trebuin
țele comerțului și cooperației alte 140
tone. Rezultă 180 tone. Din această
hirtie se recuperează 50 tone. Or,
centrala pentru recuperarea materia
lelor refolosibile indică limpede că
din totalul -de hirtie nouă distribuită
unei localități se poate recupera cel
puțin 50 la sută. Ce se întîmplă cu
restul, in cazul de față, estimat Ia
40 tone 7 Practic se pierde, se arun
că, se arde...
Sîntem in comuna Daia. îl Între
băm pe primar :
— Cită hirtie și fier vechi ați co
lectat dv. de Ia începutul anului și
pină acum pe teritoriul comunei 7
— Noi, ni se răspunde, am avut de
Colectat o tonă de fier vechi și una
de hîrtie. N-am colectat însă — cel
puțin la hîrtie — nimic.
— De ce ?
— Am fost ocupați cînd cu una,
cînd cu alta. Nu am mobilizat nici
organizațiile de masă, nici cetățenii.
Acesta-i adevărul.
Apreciind sinceritatea răspunsului,

----------------------------------

o dată sau de două ori pe an, se re
zolvă problema colectării materiale
lor refolosibile de care economia are
atita nevoie, ci printr-o muncă sus
ținută, de zi cu zi, mobllizind toate
forțele de care dispune localitatea,
îneît această sarcină — indiferent de
mărimea localității — să fie dusă la
bun sfîrșit în cele mai bune con
diții.
Trebuie subliniat șl un alt aspect
al problemei. Consiliile populare se
află nu în fața unei sarcini oarecare,
ci in fața unei sarcini de plan, a
unor contracte încheiate cu între
prinderile de colectare a materiale
lor refolosibile. întreprinderile pre
lucrătoare contează pe materia pri
mă pe care o vor livra comunele ță
rii, iși organizează deci producția
ținînd seama și de materialele vechi
pe care le vor primi. S-au întrebat
oare cei 34 de primari din comunele
județului Giurgiu, din care nu s-a
recuperat nimic, ce vor prelucra fa
bricile în locul materiei prime care
trebuie să le sosească din comu
nele lor 7
...Și acum, să oferim cititorilor o
mică „lovitură de teatru". Cum 7

ARGUMENTELE RECOLTEI
pentru înfăptuirea cu mai multă fermitate a
programelor de însănătoșire a pămîntului
Preponderența pămînturilor grele,
argiloase, cu exces de umiditate,
reprezentînd mai bine de jumătate
din suprafața agricolă a județului
Suceava, pune pe prim plan efec
tuarea unor ample lucrări de îmbu
nătățiri funciare — desecări, dre
naje, combaterea eroziunii solului —
urmate de lucrări agrotehnice, in
principal scarificări și fertilizări, ce
trebuie realizate neîntrerupt pină la
aducerea tuturor suprafețelor Ia ni
vel productiv maxim. Potrivit date
lor pe care le-am primit de la
direcția agricolă județeană, pînă
acum au fost desecate 35 000 de hec
tare, pe 70 000 de hectare s-au făcut
lucrări de combatere a eroziunii so
lului, iar pe 20 000 hectare — dre
naje. Experiența a numeroase uni
tăți agricole sucevene demonstrează
efectele deosebit de pozitive ale
acestor amenajări pe planul pro
ducțiilor.
Cu sprijinul statului, dar șl cu
forțe proprii. Caracteristice pentru
județul Suceava sînt terenurile frămintate, cu denivelări, mergind pină
la parcele mici de citeva hectare,
„în condițiile noastre, amenajarea
acestor suprafețe se poate realiza
numai folosind, alături de utilajele
terasiere, forța de muncă și atelajele
unităților — ne spune ing. Dimitrie
Șesurschi, directorul întreprinderii
de execuția și exploatarea lucrărilor
de îmbunătățiri funciare Suceava.
De aici rezultă două avantaje : lu
crările se fac mai repede și mai
ieftin. Așa am procedat și vom
proceda in continuare in toate uni
tățile". Iată cum s-a acționat la
C.A.P. Horodnic. Cu ani în urmă, în
evidențele organelor agricole jude
țene, terenurile acestei unități erau
nominalizate ca „depresiuni". Ce
însemna, de fapt, această caracteri
zare rezultă din cele spuse de pre
ședintele cooperativei, Parterie Rusu.
„Aproape jumătate din suprafața
unității — 1 500 hectare — erau te
renuri considerate in scripte pășuni,
dar, în realitate, pe ele creșteau
doar ierburi fără valoare, pipirig,
stufărișuri, rogoz și răchită, ceea ce
se reflecta negativ în situația eco_nomico-financiară a unității. Cu atît
mai mult, atunci cînd s-a discutat
oportunitatea acestor lucrări s-a ri
dicat problema cheltuielilor. Orien
tarea dată de comitetul județean de
partid a ținut seama de condițiile
concrete din teren și de posibilită
țile noastre. întreprinderea a în
tocmit proiectele, a asigurat utilajele
și o parte din materiale, iar noi am
participat zilnic cu 300 de oameni
la executarea unor lucrări și cu 50
de atelaje la transportul balastului,
în acest fel, valoarea investiției pe
hectar a fost sub zece mii lei".
Producțiile obținute în plus, care se
ridică la peste 2 000 tone cereale pe
an și Importante cantități de cartofi
și furaje demonstrează clar eficien
ta investițiilor, cheltuielile urmînd
să fie amortizate în cinci ani".
C.A.P. Gălănești și-a organizat o
adevărată antrepriză de îmbunătățiri
funciare, care a amenajat, pe lingă
suprafețele realizate de I.E.E.L.I.F.,
150 de hectare : „Sistemul de iriga
ții ne-a asigurat asistența tehnică,
iar noi lucrăm cu cazmaua și lopata
— ne-a spus inginerul-șef al unită
ții, Petru Săveanu. N-am așteptat
ca utilajele să ajungă pe această
suprafață. Și iată de ce. Recolta ce
am obținut-o anul trecut pe tere
nuri unde la arături legam trei trac
toare la un plug — 6 000 kg porumb
boabe și 4 200 kg grîu în medie la
hectar — a schimbat în bine situația
unității".
Lucrări pentru menținerea în
funcțiune a amenajărilor. O atenție
sporită trebuie acordată întreținerii
corespunzătoare a amenajărilor toc
mai pentru a li se asigura funcțio
nalitatea neîntreruptă. Merită men
ționat faptul că în toate unitățile
in care ne-am documentat, ca și în
altele, sînt constituite echipe speciale
pe ferme care curăță canalele, cosesc
iarba de pe diguri, desfundă drenurile. execută diferite reparații. Sînt
însă o serie de lucrări mai complexe
pe care le realizează întreprinderea

Arătînd că situația in actele
I.J.R.V.M.R. e, totuși... optimistă.
Pentru că, deși au 34 de restanțieri
totali sau absoluți și mulți alți semirestanțieri (comune care au realizat
doar o mică parte din plan),
I.J.R.V.M.R. este cu planul îndepli
nit și chiar depășit ! Ea, întreprin
derea, a și raportat acest lucru !
Cum se poate raporta drept reali
zată o sarcină la îndeplinirea căreia
nu au pus umărul 34 de localități
dintr-un număr de 49 7 Foarte sim
plu : in interiorul acestor localități
se află și multe unități producătoare,
în care, de-a lungul anilor, s-au adu
nat fier, hîrtie, iar sindicatele, orga
nizațiile U.T.C., comisiile de femei și
alte organizații componente ale
F.D.U.S. iși realizează și depășesc
sarcinile de colectare lună de lună.
Un exemplu : întreprinderii județene
pentru prestări de servicii i s-a sta
bilit la începutul anului un plan de
colectare de 0,5 tone de hîrtie, iar
organizațiile componente ale F.D.U.S.
au realizat peste 30 tone ! Firește,
plusul s-a adăugat la total. Mai
exact, la sfîrșitul anului se cumu
lează tot ce s-a colectat din între
prinderi cu tot ce nu s-a colectat
din gospodării și se raportează
global la centrală, ca îndeplinit și.
eventual, depășit planul anual ! E
vorba de nefasta practică a depăși
rilor de către unii, servind ca para
van pentru neîmplinirile altora —
adică pentru acoperirea unor consi
derabile rezerve nefolosite I
într-o discuție finală cu tovarășa
Elisabeta Strătescu, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al
consiliului popular al județului, prezentînd situația constatată, s-a recu
noscut justețea observațiilor, enunțindu-se și unele măsuri pe care
consiliul popular județean urmează
să le ia în viitorul apropiat pentru
redresarea situației. Măsurile se
referă la înființarea unui număr
suficient de centre de colectare,
impulsionarea activității de propa
gandă (confecționarea de panouri și
afișe care vor fi montate în comune,
organizarea unor conferințe temati
ce), dinamizarea — cu ajutorul orga
nizațiilor de partid — a organizați
ilor de masă și obștești — totul pen
tru ca încă în trimestrul I a! acestui
an în activitatea de colectare să se
facă simtit, și în această privință,
revirimentul dorit.
Pe care ne propunem a-1 aștepta,
urmări și consemna.

Gh. GRAURE

județeană de profil : repararea po
dețelor, barajelor, căminelor, debușeelor, decolmatări. Or, din datele
prezentate de specialiști ai I.E.E.L.I.F.
Suceava rezultă că volumul de lu
crări ce trebuie efectuate nu este
corelat cu prevederile din planul
tehnic de întreținere stabilit pe
bază de contracte cu unitățile. In
sistemul de îmbunătățiri funciare
Rădăuți, de exemplu, anul trecut a
fost executată doar o mică parte din
lucrările de întreținere prevăzute
pentru că n-au fost asigurate fondu
rile și materialele necesare. Proble
ma trebuie analizată și soluționată
cu toată răspunderea de factorii de
specialitate intrucit există pericolul
ca amenajări efectuate cu eforturi
și cheltuieli mari să devină nefunc
ționale din motivele arătate mai'sus.
Agrotehnica adecvată. „După de
secări și drenaje — afirmă directorul
I.E.E.L.I.F. — citeva lucrări sînt con
siderate ca obligatorii : scarificarea
și fertilizarea cu îngrășăminte orga
nice, corectarea acidității solului,
echilibrarea diferitelor componente

Experiențe bune, dar și
unele greutăți în unități
agricole ale județului
Suceava
chimice existente în sol șl practica
rea unor asolamente adecvate". Cum
se procedează practic în unități? La
C.A.P. Horodnic, bunăoară, au fost
scarificate, în primul an de la în
cheierea lucrărilor, pe cele 1 500 hec
tare amenajate, 400 de hectare, su
prafață pe care s-au aplicat între 80
și 100 tone de îngrășăminte organice
la hectar. Desigur că folosind nu
mai resursele unității, programul de
fertilizări nu putea fi realizat în
întregime. Soluția 7 Anual se ferti
lizează circa 100 de hectare cu gu
noi de grajd provenit de la gospo
dăriile populației, cărora, in com
pensație, cooperativa le asigură su
prafețe pentru pășunat. „în ce pri
vește
aplicarea
îngrășămintelor
chimice, procedăm diferențiat — ne
spune inginera șefă a unității, Au
rora Rusu. Pe cele mai multe sole
predomină azotul, iar fosforul este
insuficient. Pe baza cartării agrochimice, acționăm în așa fel lncît
să realizăm un echilibru între ele
mentele fertilizante. Și o problemă
ce trebuie soluționată. în unitatea
noastră (ca și în multe altele din
județ — n.n.) predomină podzolul.
Pentru corectarea acidității acestui
teren, este nevoie de 5 000 tone de
amendamente anual. Or, noi primim
cantități nesemnificative". O pro
blemă aparte pentru aducerea la ni
vel productiv maxim a terenurilor
amenajate o reprezintă aplicarea
unor asolamente adecvate. La C.A.P.
Horodnic se cultivă doi ani Ia rînd’
trifoi, după ce s-a fertilizat cu gu
noi de grajd, apoi un an porumb,
după care urmează cîte un an car
tofi și grîu și din nou trifoi.
Culturi intensive pe foste terenuri
neproductive. La Stațiunea de cer
cetări și producție pomicolă Fălticeni
s-au realizat în acest an pe o su
prafață de 600 hectare peste 30 de
tone de mere în medie la hectar. O
producție bună au obținut și unită
țile agricole din jur : 85 000 tone de
mere de pe 4 000 hectare. Imagini
surprinse de reporter în această
zonă cu decenii în urmă sînt edifi
catoare pentru eforturile întreprinse
în vederea valorificării acestor tere
nuri : păpuriș, ochiuri de apă,
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izvoare de coastă, alternînd cu să
raturi, răchită și, din loc în loc,
cîte o mică livadă și fîneață de pe care
abia se strîngeau citeva zeci de tone
de mere și fin. „Lucrurile au mers
așa pină în 1972 — iși amintește
tovarășul Gheorghe Lazăr, directorul
stațiunii — cind s-au început ame
najările în acest perimetru. în timpul
amenajărilor executate în complex,
prin care dealurile Fălticenilor au
devenit livezi cu grad corespunzător
de mecanizare, am avut grijă la
modelări să nu reducem fertilita
tea acestor terenuri slab productive.
Soluțiile tehnice au fost stabilite de
noi împreună cu întreprinderea care
a executat lucrările". In 15 ani de
muncă pe aceste dealuri oamenii
harnici au cîștigat bătălia, redînd
pomiculturii pămînturl neproductive.
Un argument al eficienței : în sta
țiunea pomicolă, datorită producțiilor
realizate, beneficiile se mențin an
de an la peste 10 milioane lei.
Deși n-au ajuns la nivelul de cul
tură intensivă a pămîntului, prin
amenajarea terenurilor neproductive,
numeroase unități au trecut de la
pierderi la beneficii. Este primul
pas pe care l-a făcut C.A.P. Bunești. Inginerul-șef al unității, Florin
Moisescu, ne prezintă evoluția situa
ției economico-financiare a coopera
tivei din ultimii trei ani : „1984 —
440 000 lei pierderi ; 1985 — anul in
care au fost date în folosință ame
najările — 250 000 lei beneficii ;
1986 — 1,6 milioane lei beneficii.
Pentru acest an ne-am propus să
creștem beneficiile la 2 milioane
lei. Acum avem siguranța că putem
însămința la timp toată suprafața,
că pe terenurile cultivate recolta
ajunge întotdeauna la maturitate".
Inițiative fructuoase și o problemă
ce așteaptă să fie soluționată. In
acest an, volumul lucrărilor de dese
cări, drenaje și combaterea eroziunii
solului ce urmează a fi executate
de I.E.E.L.I.F. Suceava este mai
mare decit cel de anul trecut. Ca
urmare, trebuie asigurată baza ma
terială necesară la nivelul planului.
Menționăm preocuparea lucrătorilor
din această unitate pentru reali
zarea cu forțe proprii a unor ma
teriale și economisirea altora. Dacă
anul trecut au fost realizate în ate
lierele unității 75 000 de conducta
din beton (jumătate din cît s-a
consumat), prin extinderea spațiilor
de fabricație, în acest an s-a pre
văzut să se producă 100 000 de tu
buri. în plus, se vor realiza 300 000
de tuburi de drenaj. Prin folosirea
Ia consolidarea lucrărilor hidroteh
nice a gabioanelor umplute cu
piatră se economisesc anual 200 tone
de ciment. Se mai adaugă la acestea
recondiționarea unui mare număr de
piese de schimb pentru utilajele
unității. Acum, datorită condițiilor
neprielnice, cea mai mare parte a
timpului este consacrată reparării
utilajelor terasiere, acțiune prevă
zută a se încheia la sfîrșitul lunii
februarie. Activitatea din atelierele
secției utilaj — transport este însă
îngreunată de lipsa unor piese de
schimb. Pentru buldozere lipsesc 15
repere principale, între care seturi
de motor, chiulase, pompe de in
jecție, cutii de viteză etc. în această
situație se află și alte utilaje —
dragline, săpători de șanțuri ș.a.
Direcția generală de resort din Mi
nisterul Agriculturii trebuie să ia
neîntîrziat măsuri pentru asigurarea
în timp util a acestor piese, astfel
ca. în momentul începerii cu toate
forțele a lucrărilor în cimp, întreg
parcul de utilaje să fie în stare de
funcțiune.

Ludan C1UBOTARU
Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteii*

Solicitudine și civilizației
La intersecția din
centrul comunei Prej
mer, într-o clădire
rurală oarecare, se
află un restaurant de
numit, destul de pom
pos, „Cetate". In aju
nul solstițiului de iar
nă, în puterea amie
zei, „cetatea" alimen
tației publice locale
avea ușile zăvorite.
Șase-șapte gospodine
și alte persoane per
severente, zărind prin
geamlîc un stand cu o
seamă de platouri
destul de frumos aranjate, au răspindit
zvonul : „Aaa ! Au
ex-po-zi-ție !“
Desigur, un restau
rant închis exact la
vremea primului șl o
expoziție culinară fără
public constituie un
dublu nonsens,
In
consecință, și comen
tariile celor ce ve
neau, încercau ușa și
plecau erau sarcastice.
Am dorit să le afle și
responsabilul restau
rantului, fapt pentru
care am îndrăznit să-l
deranjăm.
Cinstit vorbind, pen
tru posibilitățile mai
modeste ale unei co
operative
comunale
(restaurantul „Cetate"
— cu numele și renumele — aparține de
C.P.A.D.M. Prejmer),
cele 28 de feluri de
mâncare și salate, nu
meroasele produse de
cofetărie și patiserie
un
puteau constitui
titlu de mindrie. Cu
atit mai mult cu cit
ni s-a spus că prepa
ratele există in cantitați suficiente, apte
să acopere din plin
cerințele. Dar atunci
— de ce atita discre
ție 1
Șeful restaurantu
lui, un om robust, cu
tonus și înfățișare de
fost sau viitor cam
pion de haltere, a oferit două explicații :
prima că, la ora 12,30,
după ce expoziția fu
sese vizitată de res
ponsabilul cu protec
ția muncii și alți fac
tori locali, personalului
i s-a făcut o foame
năprasnică ce nu mai

putea fi astimpărată
fără închiderea
timp
.... .1
de citeva ore a loca
lului ; a doua, mai
jenantă, că publicul
consumator local n-ar
fi destul de „civili
zat" pentru asemenea
manifestări elevate.
Trecem peste fisu
rile grave ale acestor
explicații — nelegaliiatea ignorării oraru
lui de funcționare, ca
racterul jignitor și to
tal nemotivat al pă
rerii despre proprii
consăteni. Trecem și
peste ideea, ultrasimplistă, că expozițiile de
artă culinară nu con
stituie un scop în
sine și că sensul lor
e de a-și justifica de
numirea, adică de a...
expune. Ne interesea
ză logica interioară
a celor două argu
mente, oricit de des
perecheate ar părea.
Mic examen și mică
sărbătoare,
prilejul
confruntării rezultate
lor profesionale de virf
cu publicul larg poate
și trebuie să sporeas
că încrederea și consi
derația reciprocă in
tre oamenii branșei și
clientela lor, să proiec
teze imaginea spre
care se aspiră In do
rința unei tot mai bune
serviri. A reduce acest
prilej la o acțiune de
salon, cu acces „semi
oficial", limitat prin
ușa din spate înseam
nă ca, în loc de o de
monstrație stimulativă
de comerț înaintat, să
se cadă și mai adine
într-una din cele mai
înapoiate metehne ale
unor lucrători din co
merț : desconsiderarea
clientului, a cetățeni
lor. Situația în care
un restaurant, plin cu
produse culinare, este
închis in timpul prinzului pentru ca... să
mănînce ospătarii, e la
fel de absurdă ca si
tuația — de neimagi
nat ! — în care bolna
vii unui spital ar fi
treziți în toiul nopții
ca să vegheze somnul
asistentelor medicale,
ori pasagerii unui tren
ar fi coborîți pe tra-

verse să împingă va
goanele... încărcate cu
personalul feroviar !
tn treacăt fie zis,
Prejmerul este, prin
locuitorii săi, una din
cele mai civilizate co
mune. Atunci pentru
ce se consideră căpita
nul plăieșilor cu fur
culițe de la restauran
tul „Cetate" mai civi
lizat decit consătenii
săi ? Pentru că el in
versează raportul nor
mai al solicitudinii,
uită că el este cel ce
trebuie să fie la dispo
ziția cetățenilor, și nu
invers. De aceea nici
nu înțelege — și nu e
singurul ! - că unită
țile comerciale nu sint
niște cetăți personale,
niște castele feudale la
dispoziția și discreția
celor „aleși", în timp
ce solicitanta, cumpă
rătorii, adică „murito
rii de rind" ar fi cetă
țeni de categoria a
doua.
In plus, este vorba
și de rolul unităților
respective, In calitatea
lor de locuri publice,
pentru ridicarea gra
dului local de civiliza
ție. Nu este o misiune
ușoară. desigur, dar
nici nu poate fi igno
rată. Publicul se com
portă la cinema, cămin
cultural,
restaurant
etc. așa cum a fost educat, dar și cum îl
inspiră locul respectiv.
Iar locul poate să-i in
sufle un plus, dar și
un minus de compor
tare civilizată. Or, ză
vorârea ușilor în orele
de program și accesul
arbitrar nu inspiră un
plus de civilizație.
Momentul analizat
mai sus putea fi sur
prins, probabil, și în
alte locuri și situații
care reflectă relația
dintre personalul de
servire și cetățean. La
Prejmer ne-a incitat
și denumirea localului.
Nădăjduim ca toate
redutele metehnelor în
serviabilitate să de
vină, fiecare, cetăți ale
solicitudinii.

Serqlu ANDON
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problemă de maximă însemnătate
preocupare de maximă răspundere
CU CE RANDAMENT AU FUNCȚIONAT IERI TERMOCENTRALELE ?
Toate centralele să funcționeze la întreaga
capacitate, să pulseze continuu o cantitate cit
mai mare de energie electrică în sistemul
energetic național I Aceasta este cerința de
maximă răspundere patriotică și muncitorească
»_ x_»_ -------- tuturor
pusă acum —
înx-----fața energeticienilor,
colectivelor de oameni ai muncii din aceste
importante unități economice. Deși rigorile
iernii se fac și la noi tot mai mult simțite, putem
spune, așa cum sublinia secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv
al C.G al P.C.R., că dispunem de toate condi
țiile necesare realizării prevederilor de plan și
deci a sarcinilor stabilite pentru unitățile din
sectorul energetic. Trebuie acționat insă cu
fermitate, cu înalt spirit de răspundere pentru

îndeplinirea întocmai a programelor stabilite de
conducerea partidului în acest domeniu. Nici
un moment nu trebuie pierdut din vedere că
numai înfăptuind exemplar și neîntîrziat aceste
măsuri va putea fi asigurată alimentarea rit
mică cu energie electrică a unităților econo
mice, a tuturor consumatorilor. Prin urmare,
esențial este ca, pretutindeni, să se aplice
măsuri corespunzătoare pentru exploatarea în
cele mai bune condiții, întreținerea în perfectă
stare tehnică a fiecărui agregat, a fiecărei
instalații, pentru a spori producția de energie
îndeosebi in centralele pe cărbune. In sistemul
energetic național, termocentralele pe bază de
cărbune dețin un loc important, aproape 40 la
sută din puterea totală instalată. Firesc și
contribuția lor la producția de energie a țării

trebuie să se situeze la un nivel ridicat. Colec
tivele de oameni ai muncii din aceste centrale
au datoria să asigure o putere medie zilnică de
4 500 MW.
Cum se acționează în aceste zile în termocentralele pe bază de cărbune ? De la Dispeceratul energetic național am urmărit ieri,
16 ianuarie, evoluția puterii realizate in dife
rite centrale (situație prezentată in tabelul de
mai jos) și am solicitat unor factori de răspundere din aceste unități răspunsul la următoarele
întrebări :
1. Care este gradul de utilizare a agregatelor energetice ?
2. Cu ce probleme vă confruntați șl cum
acționați pentru soluționarea lor ?

„SCÎNTEIA" ÎN LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU
ISALNITA
•
•

ONEȘTI

TURCENI

ORADEA

1. Pină acum cîteva zile am
funcționat la întreaga capacitate. In
prezent, grupul nr. 8 de 315 MW se
află oprit accidental datorită rupe
rii unor palete la corpul de joasă
presiune al turbinei. Am început lu
crările de reparații pe care le efec
tuăm cu forțe proprii și sperăm ca
în circa 7—8 zile să finalizăm in
tervențiile necesare, iar după pro
bele tehnice grupul va reintra în ex
ploatare.
2. Stocul de cărbune este în con
tinuă scădere, iar posibilitatea de
alimentare numai din depozit este
limitată. Este și motivul pentru care
am solicitat unităților miniere să in
tensifice ritmurile de livrare a
cărbunelui. Avem create toate con
dițiile să descărcăm, în 24 de ore,
35 000 tone de cărbune, care de alt
fel este consumul nostru zilnic de
combustibil. O problemă deosebită
o reprezintă calitatea cărbunelui
primit. Puterea calorică a acestuia
este cu circa 100 kcal pe kg de com
bustibil mai mică decit valoarea pre
văzută. Consecința ? Reducerea pu
terii realizate în centrală. Facem un
apel către unitățile miniere de la
Motru, Rovinari, Mehedinți, Horezu
și Ploiești de a depune toate efortu
rile pentru a expedia cărbune cores
punzător, conform prevederilor nor
mativelor și clauzelor contractuale.

Toate agregatele sînt tn ex
ploatare, iar centrala funcționează
la capacitatea programată. Aceasta,
bineînțeles, cu prețul unor eforturi
deosebite din partea personalului
din sectoarele de reparații și ex
ploatare, precum și a asistenței teh
nice acordate de cadrele tehnice și
de conducere. Pentru creșterea gra
dului de disponibilitate a grupurilor
energetice am pus un accent deosebit
pe intervențiile profilactice efectuate
sistematic la toate echipamentele.
Totodată, avem organizate pe toate
schimburile echipe de lucru speciali
zate pentru a se putea acționa ope
rativ in cazul unor eventuale de
fecțiuni.
2. Chiar în «ceste zile, datorită
lipsei de apă, ca urmare • secetei
accentuate, în centrală am avut o
serie de greutăți în domehiul cir
cuitelor de răcire. In pofida acestor
dificultăți, rod al măsurilor luate,
activitatea nu a fost perturbată nici
un moment. Ne îngrijorează stocul
de cărbune destul de redus. A fost
stabilit un program special de com
pletare a cantității din depozite.
Trebuie să primim în aceste zile de
la întreprinderea minieră Comăneștl
peste 500 tone cărbune de calitate
superioară care în combinație cu cel
de La Horezu și Rovinari ne va per
mite să asigurăm o alimentare opti
mă a cazanelor.

1. Se află în exploatare două
grupuri care realizează o putere
destul de redusă datorită calității
cărbunelui, cît și a unor defecțiuni
apărute la unele agregate auxiliare :
mori, ventilatoare de gaze, electropompe de alimentare.
2. Ne-am concentrat eforturile pen
tru repunerea în funcțiune a două
cazane care au fost oprite din cauza
spargerii unor țevi. Blocul nr. 2 de
330 MW este în reparație curentă
și se află în stadiu final lucrările
de centra) la turbină, preconizînd
ca în decada a treia din această
lună să reintre în exploatare. O si
tuație aparte înregistrăm la blocul
nr. 1 de 330 MW care se află în
reparație capitală, prilej cu care se
aplică de către unitățile furnizoare
aparținînd Ministerului Industriei da
Utilaj Greu și o serie de moderni
zări. Lucrările sînt mult întîrziate
datorită lipsei de furnitură, maî
concret — țevi da diferite calități.
Am făcut intervențiile necesare
pentru soluționarea neîntîrziată a
acestor probleme de bază materială.
Insă ritmul livrărilor de țeavă nu
este nici în prezent satisfăcător. Or,
acest grup trebuie să reintre cît mai
repede în exploatare, pentru a putea
crește producția de energie atît de
necesară tn această perioadă.

1. In general eram obișnuițl să
funcționăm la 200 MW, putere care
reprezintă capacitatea maximă a
centralei. In prezent se află în re
parație curentă planificată grupul
nr. 2 de 25 MW, lucrare care va
fi încheiată pînă la finele acestei
luni. Gradul de disponibilitate al
agregatelor este superior comparativ
cu cel prevăzut de norme. Prin
eforturile conjugate ale întregului
colectiv se asigură zi de zi, ceas de
ceas funcționarea corespunzătoare a
grupurilor energetice. Aș evidenția:
calitatea superioară a reparațiilor și
reviziilor executate la toate agrega
tele și utilajele din dotare, inten
sificarea controlului tehnic de spe
cialitate pe schimburi de activitate
și ldturi de muncă ; întărirea răs
punderii și creșterea nivelului de
pregătire profesională a personalu
lui de exploatare.
2. Toate problemele șl aspectele de
ordin tehnic și organizatoric care
țin de termocentrală sînt soluționate
corespunzător la această dată. Cu
o precizare : puterea medie orară
realizată ar putea crește în perioada
următoare cu condiția ca să primim
cărbune de calitate corespunzătoa
re. In prezent, puterea calorică a
acestuia nu depășește 1 700 kcal pe
kg, deci cu 200 kcal pe kg sub ni
velul tehnia stabilit.

1.
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NIVELUL PUTERII REALIZATE
ÎN CENTRALELE PE CĂRBUNE
Exploatarea la capacitatea maximă a agregatelor din centralele
electrice constituie o condiție de bază pentru funcționarea corespunză
toare a sistemului energetic național. Energeticienii de la fiecare centrală
trebuie să se preocupe stăruitor pentru a realiza puterea prevăzută și
a livra zilnic cantitățile de energie electrică planificate. Termocentralele
pe bază de cărbune care dețin un loc important in balanța energetică
a țării trebuie să contribuie cu o putere zilnică de 4 500 MW. lată care
a fost nivelul puterii înregistrate ieri, 16 ianuarie a.c. :

>

Te rmocentraie

Rovinari
Turceni
Ișalnita
Mintia
Doicesti
Oradea
Paroșeni
Onești
Govora
Giurqiu
Drobeta Tr. Severin
TOTAL

Putere -- MW
realizată
programată
650
800
700
200
900
700
1 OOO
950
440
150
180
175
200
80
120
125
40
40
50
80
40
35
4 500
3 155
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Prețuiți fiecare
kilowatt-oră!
PENTRU REALIZAREA FIECĂRUI
KILOWATT-ORĂ SE CONSUMĂ:
• 0,32 mc gaz metan sau
• 1,5 kg lignit sau
• 250 g păcură

UN KILOWATT-ORĂ DE ENERGIE
ELECTRICĂ ESTE CONSUMAT DE:
• Un bec de 100 W care arde timp de 10 ore
• Un strung care funcționează 10 minute
• Un război de țesut care funcționează 20 de minute

CU UN KILOWATT-ORĂ
SE POT REALIZA:
•
•
•
•
•
•
•

1,3 kg alumină sau
1,5 kg oțel în cuptoare electrice sau
25 kg fontă brută de furnal sau
7 kg îngrășăminte complexe sau
10 kg ciment sau
6 kg paste făinoase sau
1,5 mp țesături finite din lină.

Acționați cu hotărîre și răspundere, zi de zi, pentru
aplicarea in producție a celor mai eficiente tehnologii și me
tode de lucru, pentru folosirea celor mai gospodărești soluții
și curmarea oricărei forme de risipă, spre a realiza produc
ția planificată cu consumuri cît mai mici de energie elec
trică !

CETĂȚENI DE LA ORAȘE Șl SATE!

—=

Așa cum se poate observa din situația nivelului puterii realizate In
termocentralele pe cărbune, există mari discrepanțe Intre valorile progra
mate șl cele efectiv realizate. La centrala Turceni se înregistrează un grad
redus de disponibilitate a agregatelor energetice. Aici se mențin numeroase
probleme a căror soluționare tergiversează de mult timp. De neînțeles
rămîne faptul că deși au fost stabilite programe riguroase de reparații și
modernizări ale unor grupuri energetice, acestea nu sînt respectate, Iar
puterea sistemului energetic național este diminuată datorită absenței din
exploatare a unor importante capacități de producție. Se constată că nu
în toate centralele au fost luate măsurile tehnice necesare pentru a preîntîmpina opririle accidentale și a asigura funcționarea ireproșabilă a
instalațiilor. Totodată, calitatea cărbunelui livrat centralelor influențează
in bună măsură nivelul puterii realizate.
Intr-un număr viitor al ziarului vom prezenta relatări de la alte
centrale pe bază de cărbune.

La închiderea ediției
Aseară, la ora 22, de la Dispeceratul energetic național am recep
ționat ultimele vești :
• Termocentrala Mintia-Deva care funcționează pe cărbune a atins
la vîrful de seară o putere de 970 MW • La centralele pe hidrocarburi
totul a decurs normal, realizîndu-se puterea planificată O Exploatarea
hidrocentralelor de pe rîurile interioare se face la un nivel foarte redus
datorită lipsei de apă din lacurile de acumulare • La Drobeta-Turnu Se
verin au început probele la cel de-al doilea grup de 50 MW, care in
curînd va intra în funcțiune • Toate stațiile electrice și liniile de înaltă
tensiune funcționează normal.

Reduceți
la minimum
consumul casnic!
IATĂ CARE ESTE CONSUMUL LUNAR
AL UNOR APARATE DE UZ CASNIC
$1 PENTRU ILUMINAT:
•
•
•
•
•
•
•

9 kWh - aspiratorul
15 kWh — aparatul de radio
18 kWh — mașina de călcat
20 kWh — televizorul
29 kWh — frigiderul
50 kWh — iluminatul
58 kWh - mașina de spălat rufe

DIRECȚII DE ACȚIUNE
PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI
Pretutindeni, în fiecare locuință este necesar ca apara
tura electrică să fie folosită cu maximă chibzuință, în acest fel
fiecare cetățean aducîndu-și o contribuție directă la economi
sirea energiei, atît de necesară în această perioadă economiei
naționale.
• Este cu desăvîrșire interzisă folosirea aparaturii electrice
în orele de virf de sarcină

• Se interzice folosirea in birourile instituțiilor de orice
fel a aparatelor electrice de încălzit, iar iluminatul să fie limi
tat la strictul necesar
• In toate blocurile de locuințe, pe casa scărilor să fie
montate și să funcționeze automate electrice, pentru a se
evita risipa de energie electrică.

Cit mai mult cărbune si numai de bună calitate!
• Pentru a se asigura cărbunele necesar func
ționării in bune condiții a centralelor electrice,
Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei și comi
tetele județene de partid, care au mine de căr
buni pe teritoriul lor, vor lua măsuri pentru a se
lucra zi și noapte in vederea livrării cărbunilor in
cantitățile stabilite și de calitate corespunzătoare.
• Se interzice livrarea de cărbuni cu corpuri
străine, precum și cu cantități de steril peste pre
vederile din standardele în vigoare. Ministerele
Minelor, Petrolului și Geologiei, Energiei Electrice,
Transporturilor și Telecomunicațiilor vor asigura mă
suri ferme de intărire a controlului pe toate fazele
tehnologice, in mine, cariere, precum și in opera

țiile de încărcare, transport, descărcare și depozi
tare in centrale.

• Acolo unde nu funcționează benzile, vor fi
luate măsuri pentru incărcarea cărbunelui cu exca
vatoarele cu cupă și folosirea tuturor celorlalte
mijloace de încărcare și transport.
• In toate centralele electrice, minele de căr
buni, unitățile de transport, se vor lua măsuri fer
me pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru fo
losirea mijloacelor din dotare, pentru a asigura
mobilizarea întregului personal muncitor, a tinere
tului și militarilor in vederea satisfacerii cerințelor
producției, asigurării funcționării in’ bune condiții
a sistemului energetic național.

In toate întreprinderile - on regim ratinnal
de lucru pe toată durata zilei si a săptăminii!
• întreprinderile care lucrează Intr-un schimb
vor fi programate să lucreze prin rotație - unele
in schimbul I, altele in schimbul III, in cadrul pro
gramului stabilit pe județ de echilibrare a consu
mului energetic pe toată durata zilei de 24 de
ore și cele 7 zile ale săptăminii.
0 In sectoarele calde ale unităților care lucrea
ză in două schimburi, producția va fi organizată
in schimburile I și III.
0 Atelierele de reparații și întreținere, sectoarele
auxiliare, celelalte secții și subunități din întreprin

derile cu foc continuu, dar care nu sint direct le
gate de funcționarea instalațiilor tehnologice, vor
lucra intr-un singur schimb prelungit, iar cele care
trebuie să lucreze in două schimburi vor fi pro
gramate in schimburile I și III, in așa fel incit să
se evite consumul de energie intre orele 17-23.
0 Cuptoarele electrice de topit metal și insta
lațiile aferente vor fi astfel programate incit fazele
tehnologice care necesită consumuri mari de
energie să fie in afara orelor 17-23.

Pagină realizată da Ion LAZAR
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CONVORBIRI CU PROMOTORI
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
fn ultimul deceniu, timp de mai mulți ani de zile.
Fabrica de timplărie metalică și corpuri de încălzire
(F.T.M.C.I.) a fost „oaia neagră" a întreprinderii de ra
diatoare. echipament metalic, obiecte și armături sani
tare (IREMOAS) București, din care face parte. In tot
acest răstimp n-a existat ședință de analiză in care,
pe bună dreptate, colectivul F.T.M.C.I. să nu fi fost
mustrat și criticat. Și iată că in 1984 și 1985, același co
lectiv a uimit pur și simplu ciștiglnd locul I in între
cerea socialistă organizată pe intreprindere. $i nu ori
cum, ci in condițiile in care, fată de 1980, de exemplu,
valoarea producției-marfă s-a dublat, atingind in 1986
250 milioane lei. Miracol 2 S-a schimbat conducerea ?
A fost inlocuit colectivul ? Acestea au fost întrebările
la care am oferit răspuns intr-unui din numerele din
aprilie 1986 ale ziarului nostru : nu, nu se schimbase
nimic altceva decit ATITUDINEA FAȚĂ DE NOU.
Nu de mult, am fost din nou in mijlocul colectivului
de la F.T.M.C.I. Am constatat că acesta și-a conso
lidat și mai mult poziția de lider in întrecerea socia
listă. Ceea ce inseamnă că și CALITATEA produselor
fabricii a fost corespunzătoare. Cum s-a reușit acest
lucru ? — iată tema discuției pe care am purtat-o de
astă-dată cu inginerul Vasile ILIASA, directorul fabricii.
Primul răspuns :
— Schimbind ceea ce tre
buia schimbat și, mai ales,
unde trebuia schimbat.
— Și de unde ați în
ceput ?
Pe fața directorului Va
sile Iliasa a apărut o um
bră de zimbet. Oarecum
amuzat, iși arată cu degetul
propria-i timplă.
Apoi
zice :
— Firește, de la... cap.
De la propriul meu cap.
In urmă cu cițiva ani, am
trăit timp de citeva luni
cea mai neagră perioadă
din viața mea de inginer.
N-am avut de lucru nici
eu, nici oamenii. Pină
atunci fusesem „bătut" pe
la ședințe pentru că eu și
fabrica nu făceam atit cit
ni se cerea. Pe atunci pro
duceam exclusiv timplărie
metalică : uși și ferestre
pentru apartamente.
Și
cum la noi în țară se con
struiesc locuințe multe și
se vor mai construi, și cum
eram și singurii furnizori
credeam că avem asigura
tă „piinea" pe... viață. Prin
’80. schimbindu-și tehno
logiile de lucru, construc
torii au renunțat însă la
produsele noastre. V-arri
mai spus : a fost ca un
duș rece. Dintr-o dată
ne-am trezit fără comenzi.
Vă imaginați cam cit de
„groase" erau plicurile cu
retribuția noastră. Și cum
se uitau oamenii la noi, cei
din conducere. Faptul că ani
de zile nu ne gindiserăm
deloc ca să diversificăm și
să înnoim producția fabri
cii se răzbuna atunci cum
plit. Etapa aceea e acum
depășită, ponderea produ
selor noi în fabrică este de
90 la sută. Ne-am creat o
asemenea „suplețe" încît
putem să ne asumăm răs
punderea fabricării orică
rui tip de utilaj. Lecția pe
care am primit-o in urmă
cu cinci ani ne-a învățat
multe...
— Care-i principala în
vățătură ? Și-apoi, iertați-mă, dar nu văd încă le
gătura cu tema discuției
noastre : calitatea produse
lor. Cum zice cineva — să
nu uităm pentru ce ne-am
adunat...
— Morala „pățaniei" noas
tre ar fi că nu trebuie să
așezi... toate ouăle in ace
lași coș. înțelegeți ce vreau
să spun, da ? Iar legătura
cu calitatea-i de tot sim
plă, noul nu poate fi gîndit

fără o nouă calitate. Asta
ar fi una...
— Bine, dar ceea ce-mi

cluzia-concluziilor" pe care
ați tras-0 ?
— întii aș vrea să vă
corectez o afirmație : aflați
că de muncit munceam
mult mai mult pe vremea
cind ne-a mers rău... Și nu
numai eu, ci intreaga con
ducere, insă o făceam cam
fără pregătire. Calitatea
muncii, asta-i expiicația.
Dacă vă spun o să mă
credeți că in perioada aceea am urmat și un
curs de psihosociologie ?!
Ne-am bătut capul mult și
bine pină cînd am ajuns
la „concluzia-concluziilor",
așa cum ați numit-o... Spun
„ne-am" pentru că la
dezbateri am participat
toți : conducerile organiza
țiilor de partid, sindicat,
U.T.C... Atunci am lansat
și „top“-ul creativității,
dar despre asta ați mai
scris... Important este că
am observat un lucru cu
totul deosebit.
— Și care-i acela ?
— Faptul că dificultățile
ne vin nu atît de la lucru
rile pe care nu le știm, ci
de la lucrurile pe care le
știm, dar nu mai sînt ade
vărate. Simplu, nu? Obser

cul, decizie... Or, asta nu-i
treaba conducerii ? Este !
— Concret, cum procedați
înainte, cînd erați „lanter
nă roșie", și cum procedați
acum ?
— Păi, unii gîndeau cam
așa, pentru că știau cam
așa : dacă produsul final
reușește să treacă de con
trolul final inseamnă că-i
bun. Ceea ce nu era tot
deauna adevărat, că se mai
întimpla să lipsească ba
un reper, ba altul... Și știți
cum e, nu de puține ori,
beneficiarul e tentat să-1
păcălească pe producător și
invers : „Las’ că-ți trimit
eu tot ce-ți trebuie cind
te-apuci de montaj", apoi
„eu ți-am trimis lucru bun,
dar tu l-ai ținut în ploaie
și s-a degradat", „las’ că
poate uită" etc., etc. Nu
insist asupra acestui aspect,
pentru că aici importan
tă e concepția. Deci, fă
ceam controlul final. Dacă
C.T.C.-ul zicea că produsu-i bun, îi dădeam dru
mul pe poarta fabricii.
Dacă nu, ne pricopseam
cu el, rămînea la noi. Mun
că și materiale irosite, chel
tuieli Inutile și toate cele

„Calitatea muncii
e strîns legată
de calitatea conducerii"
spuneți sînt lucruri răs
cunoscute, și încă demult...
— Dv. m-ați întrerupt.
Am spus : asta ar fi una,
nu și singura invățătură.
Sint mai multe și noi, cei
pe care partidul ne-a in
vestit cu funcții de răspun
dere, trebuie să ținem pasul
cu ritmul schimbărilor. E
o chestiune de conștiință a
fiecăruia dintre noi, o pro
blemă care se cere rezol
vată cu atit mai mult cu
cît, la Plenara din 9—10
decembrie 1986, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a criti
cat rămînerea in urmă în
domeniul conducerii și or
ganizării muncii. De aceea
a și subliniat că trebuie să
tragem toate concluziile din
experiența trecută și să
trecem la o activitate în
spirit nou, revoluționar.
— Dv. ați fost director
al fabricii și în perioada
ei „neagră" — cum singur
ați numit-o — sinteți și
acum cînd, iată, pentru al
treilea an consecutiv vă si
tuați pe primul loc în În
trecerea socialistă. Inven
tator erați și atunci — e
suficient să privesc datele
de pe brevetele expuse în
acest birou — inventator
sinteți și acum. Deci, ingi
ner bun ați fost totdeauna,
fapt confirmat și de alții.
Bun organizator ați fost și
înainte, sînteți și acum.
De muncit ați muncit me
reu, deci nici asta n-ar fi
explicația „saltului" de la
nr. 1 din coadă la nr. 1 din
virf. Atunci care e ? Ce
nu știați atunci și știți
acum ? Care a fost „con-

vația-! valabilă pentru tot
ce se întîmplă în fabrică,
dar chiar și dincolo de
gardul ei. Ea ne-a permis
să ne formăm o nouă vi
ziune asupra calității. Ce
ați gindi dacă eu v-aș spu
ne că de majoritatea rebu
turilor dintr-o întreprinde
re se face vinovat... direc
torul, de fapt intreaga
conducere ? M-ați crede ?
— Rămîne să mai și de
monstrați... Sincer să fiu,
n-am văzut, nici n-am
auzit ca în vreo întreprin
dere din țară cutare ori
cutare rebut să-i fie im
putat directorului, ori —
hai să mă exprim „Ia ge
neral" — conducerii. Și nici
nu prea cred că în vi
itor...
— Dar s-a și demonstrat!
Manualele de organizare
științifică o spun limpede:
în condițiile producției mo
derne, centrul de greutate
al calității s-a deplasat
clar de la execuție la con
cepție. Calitatea produse
lor începe în mintea pro
iectantului, o confirmă și
statisticile : executantului
nu i se poate atribui decît
— maximum — un sfert
din numărul rebuturilor.
Nu mai încape nici o în
doială, știința dovedește că
trei sferturi din eșecuri țin
de organizarea generală
slabă a întreprinderii, de
incompatibilitatea
dintre
cerțnțe și echipamentul fo
losit, de starea de califica
re a personalului și a con
dițiilor de lucru. Dar orga
nizarea este, nu ?, tot con
cepție. Este strategie, cal

lalte... De-aia ne-a și mers
cum știți. A controla abia
la sfîrșit înseamnă a lucra
orbește. Am schimbat gîndirea cu aceea pe care o
recomandă știința. Peste tot
trebuie intervenit, bine
înțeles, dar în primul
rind acolo de unde pro
veneau cele mai multe de
fecțiuni.
La proiectare,
adică. Ce-i drept, noi lu
crăm după proiectele bene
ficiarului și în caz de eșec
ne-am putea' eschiva : „Noi
am respectat întocmai indi
cațiile proiectelor voastre,
deci voi sînteți vinovați...".
Și ce-am fi realizat cu
asta ? Cu ce te încălzește
faptul că ai descoperit un
țap ispășitor ? Ține ăsta
loc de utilaj ? Nu...
— Și-atunci ?
— Am acționat pe două
căi : toate proiectele pri
mite le-am supus aici unei
verificări riguroase. Am
verificat dacă pentru teh
nologiile indicate avem și
mașinile adecvate, și setu
rile de scule, dispozitive și
verificatoare, și materia
lele. Analizele acestea le
facem pentru fiecare pro
iect, în prezența celui care
l-a emis. Atunci facem,
dacă e cazul, și propuneri
de modificări, dar nu le
practicăm decît cu acordul
beneficiarului. După ce
ne-am asigurat că dinspre
concepție nu ne amenință
nici o surpriză, lansăm uti
lajul în ateliere.
— Unde foarte important
este executantul, muncito
rul, cel care concretizează.

Creația muzicală și difuzarea ei
Relația dintre creație și
difuzarea acesteia este
unul dintre elementele
care evidențiază cu preg
nantă vitalitatea culturii
noastre muzicale. Pătrun
derea continuă a influxului
de creație nouă, selectarea
valorilor și păstrarea lor
in circuitul efectiv al vieții
artistice, promovarea prio
ritară a operelor investite
cu un puternic mesaj mi
litant și, prin aceasta, cu o
reală capacitate educativă
apar ca repere permanente
în procesul comunicării.
An de an. în toate genu
rile muzicale tot mai nu
meroase titluri noi vin să
se adauge tezaurului bogat,
făurit in decurs de mai
mult de o sută de ani. Este
și această dinamică un
semn cert a! vigorii cul
turii românești, al implan
tării artei muzicale in
viata cetății. Se pot sem
nala în acest proces cîteva
caracteristici generale —
aportul tuturor generați
ilor. dezvoltarea liberă a
tuturor stilurilor și perso
nalităților. racordarea per
manentă. sensibilă, a crea
torilor la problematica
actualității și la marile
teme ale istoriei, asupra
cărora națiunea noastră se
întoarce la răstimpuri pen
tru a sorbi din învățămin
tele trecutului îndemnuri
pentru viitor ; se pot sem
nala insă și unele intere
sante caracteristici, par
ticulare intr-o mai mare
măsură anilor din urmă.
Referindu-ne. de pildă,
la genurile muzicii simfo
nice și vocal-simfonice, nu
putem să nu subliniem, ca
un fenomen deosebit de
pozitiv, puternica revenire
in actualitatea creației a
unor genuri tradiționale,
validate de istoria muzicii
ca un cadru viabil pentru
dialogul artistului cu pu
blicul său, cum sint simfo
nia și concertul. Simfoniști
încercați ca Pascal Bentoiu
sau Wilhelm Georg Berger
au ajuns la a VIII-a, res
pectiv a XVI-a lucrare în

acest gen ; alături de ei
s-au înscris cu noi simfonii
muzicieni din generații mai
tinere cum sint Corneliu
Dan Georgescu, Cornel Țăranu. Liana Alexandra,
Serban Nichifor. Doina Ro
taru. Adam Czako etc.
Pe coordonatele unor
limbaje muzicale și obiec
tive expresive de esență
contemporană sint de re
ținut și renașterea acelui
concept specific romantic
care este simfonia progra
matică. precum și apariția
unor simfonii care iși pro
pun să memorizeze impor
tante acțiuni politice ale
actualității : Wilhelm Georg
Berger cu Simfonia a XV-a
dedicată Anului Interna
țional al Păcii, Ulpiu Vlad
cu Simfonia a II-a dedica
tă Anului Internațional al
Tineretului, Theodor Drăgulescu cu Simfonia „Pax
Mundi". Sorin Lerescu cu
Simfonia I „Orizont ’44"
ilustrează această tendință.
Concertul instrumental
marchează, de asemenea, o
semnificativă reîntoarcere
în preocupările de prim
plan ale compozitorilor.
Stimulați.
desigur.
de
marea înflorire a talente
lor in domeniul artelor in
terpretative — la rîndul ei
efect al calității pedagogiei
muzicale românești — un
mare număr de compozitori
au scris in ultimii ani con
certe. mulți dintre ei avînd
în vedere, cum este și
firesc, un anumit interpret
sau grup de interpret! (în
cazul concertului pentru
mai multe instrumente și
orchestră). Din nou, re
ferindu-ne la ultimii ani.
intîlnim numele Iui Wil
helm Georg Berger, pre
cum și ale unor compozi
tori atit de diferiți ca
Nicolae Brinduș. Mircea
Chiriac. Liviu Dănceanu,
Josef Hencz, Călin Ioachimescu. Alexandru Pascanu,
Paul Rogojină. Andrei Tănăsescu. Anatol Vieru...
Cu forță deosebită con
tinuă să se afirme în
genuri diverse — cu pre

cădere. însă. în muzica
vocal-simfonică — preocu
pările pentru o majoră an
gajare politică, ideatică.
Alături de amintitele sim
fonii. sau de Simfonia a
V-a. pe versuri de Mihai
Eminescu.
semnată
de
Anatol Vieru, se cuvin a
sta în atenția factorilor de
decizie a difuzării o serie
de lucrări noi sau relativ
noi. Celei de-a 65-a ani
versări a făuririi P.C.R.
i-au fost dedicate cantate
le „Izbinda împlinirii" de
Doru Popovici. „Memoria
timpului" de Vasile Her
man și „Spre comunism"
de Tiberiu Fatyol ; pro
blematicii de stringentă
actualitate a păcii și răz
boiului oratoriul „Flăcări
de singe" de Dumitru Capoianu. cantata „Prohumanitate" de Alexandru Pașcanu și piesa simfonică
„Ofrandă păcii" de Corne
lia Tăutu. iar oratoriul
frescă „Mircea cel Mare"
de Sorin Vulcu și cantata
„Mircea cel Mare" de Doru
Popovici ne apar ca inte
resante meditații muzicale
asupra istoriei.
Unele din aceste lucrări
— oratoriale. simfonice,
concertante — au fost
ascultate in sălile de con
cert sau (și) in emisiuni
radiofonice.
altele
iși
așteaptă încă prilejul con
fruntării cu opinia publică.
Tendința firească de a pro
duce această „verificare",
în fapt adevărată transfor
mare a partiturii din con
cept în realitate sonoră, se
intîlnește, insă, cu cerința,
nu mai puțin permanentă,
de a da locul cuvenit în
programe
anterioarelor
creații reprezentative ale
compozitorilor contempo
rani și ale înaintașilor din
succesivele generații ce fac
istoria muzicii românești.
Nu se constată, oare, pe de
o parte, accentuarea feno
menului „lucrare in primă
și ultimă audiție", pe de
altă parte. în ceea ce pri
vește moștenirea trecutu
lui. tendința de limitare la

reluarea cîtorva, acelorași,
titluri ? Este adevărat, o
variabilă se confruntă cu
o cvasiconstantă : din mo
tive diverse, dintre care
primul este timpul obiectiv
necesar de pregătire a pro
ducțiilor muzicale, numă
rul manifestărilor muzica
le nu poate avea ritmul de
creștere pe care îl are —
și este previzibil a-1 avea
încă mai accentuat în viitor
— îmbogățirea zestrei de
opere muzicale. Cu atît mai
grea este selecția, cu atît
mai mare este răspunderea
interpreților. a programa
torilor.
Se face mult pentru
difuzarea muzicii româ
nești în stagiunile curente,
în diferite manifestări cu
caracter de festival, între
care „Zilele muzicii româ
nești" de la Iași iși păs
trează caracterul de acțiune-pilot. Cu toate acestea,
revenirea periodică ne
afișele instituțiilor de con
certe a tot ce s-a scris
semnificativ de către com
pozitorii contemporani, de
la rapsodii și suite de
dansuri pînă la simfonii și
oratorii, dar și cercetarea
mai atentă a trecutului
nostru muzical — cît, și
mai ales ce se cîntă din
Enescu. în primul rînd.
precum și din PatJl Constantinescu. Jora. Andricu,
Alessandrescu, Mihailovic?,
Negrea, pentru a nu mai
vorbi despre uitații și.
desigur, nedreptățiții Castaldi. Brinzeu. Nottara. Lipatti, Ottescu. Perlea —
rămîn, la o meditație mal
stăruitoare a difuzorului de
cultură asupra misiunii
sale. îndatoriri de absolută
permanență. Nu este, desi
gur, ușor a găsi și menține
echilibrul intre atîtea în
dreptățite aspirații spre un
dialog cu publicul ale ope
relor și ale autorilor de azi,
de ieri și. desigur. de
mîine. Dar este posibil și
este necesar.

Radu GHECIU
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facă. Gradul de calificare
al oamenilor joacă in această etapă un rol foarte
important. Știam asta și
înainte, dar cursurile me
nite să sporească dexteri
tatea și competenta oame
nilor aveau un caracter
oarecum formal. De ținut,
le țineam, în rapoartele
către „mai sus" le bifam
ca sarcini îndeplinite, iar,
pe de altă parte, eficiența
lor era... aproape nulă.
De ce ? Pentru că tot noi,
conducerea, gîndisem rău :
adunam oamenii într-o
sală după orele de lucru,
iar un specialist le vor
bea. Unii erau obosiți, alții
neatenți, alții dezintere
sați... Deci, deficiențe de
organizare, adică tot de
concepție. Am schimbat
sistemul. In funcție de
proiect și de mașină, chiar
la locul de muncă, in fața
unor grupuri de cite 5—6
muncitori, maiștrii și șefii
de ateliere pun în discuție
și demonstrează practic
cum trebuie făcută cutare
sau cutare operație. Apoi
„cursanții" sînt puși să re
pete ei înșiși cele arătate.
Nu numai în cuvinte, ci șl
cu mina lor. Noul sistem,
deși e perfectibil, a dat
rezultate bune.
— Și nu s-a mai intîmplat ca să primiți reclamații despre calitatea vreunui
utilaj ?
— Nu prea. Iar cînd s-a
întimplat am
trimis să
remedieze defectul nu nu
mai pe cel vinovat, ci în
treaga echipă din care
face parte. Cei care mai
gîndeau „las’ că merge
și-așa“ n-au mai fost lăsați să greșească în fabrică
de către chiar tovarășii lor
de muncă. Nu-i tocmai
plăcut să lucrezi departe
de familie, pe cine știe ce
șantier, să dormi în alt
pat, să cheltuiești bani în
plus...
— Mă surprinde că, cel
puțin pină acum, nu mi-ați
vorbit despre conștiința
celui care produce.
— E adevărat, v-am vor
bit în schimb despre con
știința celui care conduce.
Știu și eu că fără o înaltă
conștiință
muncitorească
nu se pot realiza produ
se de calitate. Intransigen
ța comuniștilor joacă un
rol deosebit și in acest
caz. Performanța refuză
superficialitatea, lucrul ne
terminat, nefinisat, tot ceea
ce se realizează din iner
ția rutinei, din mediocri
tate. Despre virtuțile con
științei muncitorești se
vorbește deseori, pe bună
dreptate, și va trebui să
vorbim în continuare. Șl
nu atît să vorbim, cît, mai
ales, va trebui să acționăm
pentru creșterea și conso
lidarea ei. Dar, iată, to
varășul Nicolae Ceaușescu
ne-a atras atenția asupra
faptului că există rămîneri în urmă în domeniul
conducerii, al organizării
muncii. Or, asta ține de
conștiința tuturor acelora
care au fost învestiți cu
funcții de răspundere, de
capacitatea lor de a lucra
științific, de a se constitui
în exemple de urmat. Efi
ciența conștiinței muncito
rești sporește atunci cînd
este dublată de conștiința
celor care conduc. Iar ca
litatea producției este foar
te strîns legată de calitatea
conducerii.

Mircea BUNEA

Cercetarea universitară la examenul practicii
Cadrele didactice, specialiștii și
studenții Universității din Brașov
acționează cu fermitate pentru adincirea procesului de integrare a
învățămîntului cu producția, cer
cetarea științifică și practica
social-politică. Astfel, prioritățile
dezvoltării industriale devin orien
tări concrete ale activității univer
sitare. Iată cîteva dintre acestea ;
dezvoltările elementelor de auto
matizări și roboticii industriale ;
proiectarea pieselor, subansamblelor și tehnologiilor asistată de cal
culatoare electronice ; ridicarea
fiabilității produselor prin crearea
de noi utilaje și sisteme de fabri
cație -care să conducă la reducerea
consumurilor de metale ; recupera-

rea căldurii tehnologice de la sur
se cu temperaturi medii și joase ;
realizarea de utilaje pentru crește
rea productivității în agricultură,
silvicultură, industrializarea lem
nului ș.a. Șefa de lucrări Felicia
Olteanu, secretar cu probleme pro
fesionale al comitetului de partid
din cadrul Facultății T.C.M., preci
zează : „Punem un accent deosebit
pe cercetările teoretice și soluțio
nările lor practice, cu precădere
din domeniile tehnologiilor neconvenționale : laseri, electroeroziunea metalelor, suduri cu fascicul de
electroni, în vederea extinderii im
plementării în industrie a echipa
mentelor moderne pentru prelucra
rea metalelor. Abordăm concret

teme legate de crearea unor mijloace de mecanizare și automati___
zare,, de robotizarea fluxurilor de
fabricație". (In fotografia alătura
tă : studenți din cadrul facultății
participînd la lucrări practice în
cadrill laboratorului de automati
zarea proceselor de sudare). De
altfel, în cadrul universității au
fost create unsprezece centre cu
profiluri specifice integrate marilor
întreprinderi industriale din muni
cipiu, cum sînt „Tractorul", „Rul
mentul", întreprinderea de auto
camioane, unde cadrele didactice
și studenții participă nemijlocit la
soluționarea problemelor produc
ției.
Eugen DICHISEANU

Luminoasă încununare a luptei
de veacuri a poporului nostru
(Urmare din pag. I)
Unitatea economică a țărilor ro
mâne s-a manifestat, în primul rînd,
prin schimbul permanent și intens
de mărfuri dintre ele, generat de ca
racterul complementar al economiei
lor. Pe lingă organizarea social-poli
tică asemănătoare, țările române au
avut și o organizare militară, jude
cătorească și fiscală similară, mai
ales în Moldova și Muntenia. Un alt
puternic factor de unitate a fost
obiceiul sau legea nescrisă, numită
în regiunile unde românii se aflau
sub dominație străină „jus valachicum", și care a fost aceeași pentru
întreg poporul român. Românii au
întreținut, de asemenea, strinse re
lații politice și militare, ajutindu-se
adesea în fața primejdiei comune,
îndeosebi în epocile glorioase ale lui
Mircea, Iancu de Hunedoara, Ștefan
cel Mare sau Mihai Viteazul. Con
știința unității etnice, care s-a ma
nifestat ca un puternic liant în isto
ria românilor, a fost întărită de con
vingerea, de timpuriu formată, că o
țară românească nu poate exista fără
sprijinul celorlalte, că o amenințare
pentru una din ele era motiv de în
grijorare și pentru celelalte. Vic
toriile repurtate de oștile române în
timpul domniei și cooperării acestor
domnitori, ca și mai tîrziu, au per
mis țărilor române să-și păstreze
ființa de stat, autonomia, cu grele
sacrificii materiale și umane, într-o
conjunctură în care statele din sudestul și unele din centrul Europei
erau desființate și transformate în
pașalicuri, să pregătească realizarea
dezideratelor fundamentale, unirea
politică și independența deplină.
La sfîrșitul secolului al XVI-lea,
Mihai Vodă, intrat în istorie ca „Vi
teazul" sau „Unificatorul", a reușit
pentru scurtă vreme să reconstituie
unitatea politică românească pe
care-o reprezentase altădată în anti
chitate Dacia. Act definitoriu pen
tru istoria noastră națională, unirea
de la 1600 a însemnat in același
timp un moment de dimensiuni și
semnificații europene, a pus în re
lief cu pregnanță caracterul legic de

constituire a statelor naționale, ire
versibilitatea acestui proces, hotărirea popoarelor de a se dezvolta de
sine stătător în cadrul granițelor lor
etnice. Realizarea unirii sub dom
nia lui Mihai Viteazul a rămas o
prezență vie în cugetul și simțirea
atit a contemporanilor, cît și a ur
mașilor. „De la 1600, scria Nicolae
Iorga, nici un român n-a mai gindit
unirea fără uriașa lui personalitate,
fără paloșul sau securea lui ridicată
spre cerul dreptății, fără chipul lui
de curată și desăvirșită poezie tra
gică". Dacă premisele unității statale
datează din cele mai îndepărtate
timpuri ale istoriei poporului român
și a fost marcată la 1600 de actul
amintit mai sus, înfăptuirea ei a de
venit stringentă la începutul secolului
trecut. In secolul al XIX-lea, unirea
țărilor române a constituit o necesi
tate istorică obiectivă, o cerință vi
tală a progresului social, de care de
pindea dezvoltarea forțelor de pro
ducție capitaliste, o necesitate obiec
tivă legată și de realizarea celuilalt
mare deziderat — independența de
plină.
„Noi, românii, scria Nicolae Bălcescu, nu vom putea fi puternici
șl liberi pină cind nu ne vom uni
cu toții intr-unui și același corp po
litic. Să ne concentrăm toată pu
terea, toate voințele intr-un singur
popor, intr-o singură voință". Mari
le idealuri ale revoluției române de la
1848 pentru care au luptat masele largi
ale poporului român aveau să ro
dească la numai un deceniu după
desfășurarea acesteia, cînd. la 24 ia
nuarie 1859, prin unirea Moldovei și
Munteniei, „actul energic al întregii
națiuni române", cum sublinia Mi
hail Kogălniceanu în 1863, s-au pus
bazele statului național român mo
dern, dejucînd astfel planurile croite
de marile puteri, care, după încheie
rea războiului Crimeii, unelteau in
vederea menținerii separate a Mol
dovei și Munteniei. Unirea Princi
patelor, înfăptuită ca expresie
a voinței poporului român de uni
tate și libertate națională, a pus în
evidență, încă o dată. în modul cel

mal convingător, unanimitatea de
aspirații și acțiune a tuturor clase
lor și păturilor societății românești
atît din Muntenia, cit și din Moldo
va. rolul maselor ca făuritoare ale
istoriei, precum și contribuția ma
joră pe care o pot avea persona
litățile care se identifică cu aspira
țiile maselor largi populare și înțeleg
sensul devenirii istorice.
Unirea din 1859 și crearea statu
lui național român modern a avut
un ecou deosebit și în celelalte
teritorii românești, aflate încă sub
dominație străină, care dobindeau
noi temeiuri pentru speranța lor
permanentă de a se uni cu Țara.
Actul din 24 ianuarie 1859 a consti
tuit prologul independenței depline
din 1877, pregătind marele act de la
1 Decembrie 1918 care a încheiat
procesul de unire a tuturor români
lor într-un singur stat național
unitar.
Evoluția evenimentelor contempo
rane pune din ce in ce mai mult in
evidență rolul primordial pe care
statele naționale îl joacș în tot mai
complexele relații internaționale de
astăzi. Ideile președintelui României,
Nicolae Ceaușescu, cu privire la for"
marea statului național unitar,
Independent și suveran român, la
principiile pe baza cărora trebuie în
temeiate relațiile dintre state, la ne
cesitatea ca fiecare țară, indiferent
de mărime și putere economică, să
participe pe bază de egalitate la re
zolvarea problemelor fundamentale
care se ridică astăzi în fața întregii
omeniri — cooperarea, pacea, dezar
marea, eradicarea sărăciei, a foame
tei și a lipsei de învățătură, asigu
rarea încrederii și a stabilității pe
plan internațional — se bucură de un
deosebit interes în opinia publică din
țară și din străinătate. Sînt acestea
ideile unui popor întreg, angajat cu
toate energiile sale creatoare în edi
ficarea unei civilizații superioare pe
pămîntul strămoșesc, un popor dor
nic de pace, care, iubindu-și și apărindu-și propria independență și su
veranitate, știe să respecte indepen
dența și suveranitatea altor popoare.

CE INVAȚA ELEVII LICEELOR AGRICOLE
DIN MANUALELE DE SPECIALITATE
Noua revoluție agrară, fenomen decisiv în dezvoltarea economiei
naționale in actuala etapă, presupune — așa cum arăta tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — o revoluție în mentalitatea specialistului
agricol. „Trebuie, deci, să acordăm mai multă atenție — sublinia secreta
rul general al partidului — pregătirii profesionale, tehnico-științifice, or
ganizării mai temeinice a întregii activități in invățămint, in întreprinderi,
de ridicare a cunoștințelor, de reciclare a tuturor cadrelor, a tuturor oa
menilor noștri din toate domeniile de activitate. Avem lucruri bune, mai
avem însă multe de făcut. Nu putem realiza o nouă calitate, un nivel
tehnic ridicat al producției fără oameni care să stăpinească la perfecție o
meserie, cuceririle științei și tehnicii, să știe ce trebuie să facă pentru a
asigura realizarea la nivel inalt a producției din toate domeniile de ac
tivitate".
In contextul acestor exigențe, un rol de o deosebită însemnătate dețin
programele și manualele școlare. In ancheta de față redăm opiniile unor
specialiști și cadre didactice în legătură cu programele și manualele din
liceele agroindustriale. Sint opinii care țin seama de cerințele actuale ale
agriculturii noastre, la cotele de exigență și eficiență ale noii revoluții
agrare.

Ing. Mircea Coroiu, Liceul agroin
dustrial din Salonta, județul Bihor :
In ce privește programele după
care se predau disciplinele de
specialitate în liceele agroindustria
le. s-au făcut în ultimii ani destule
lucruri bune. în general, ele încear
că să tină pasul cu tehnologiile mo
derne, aplicabile astăzi in agricultu
ra românească. Totuși, nu poți să nu
semnalezi și existența unor inadver
tențe. Iată, de pildă, conform pro
gramei in vigoare, un elev școlarizat
la profilul „agronom mecanizator",
nu va mai avea cunoștințe de horticultură și protecția plantelor. Ele
s-au scos din programa pentru vii
torii agronomi de cițiva ani buni.
Este de conceput un specialist, un
tehnician agronom, un absolvent al
liceului agroindustrial care să nu
știe să facă o altoire, să nu aibă cu
noștințe de horticultură. de legu
micultura ? Tehnicianul agronom, o
știu nu numai specialiștii, e practic
universal. Așa o cer necesitățile zil
nice ale producției, căci nu cred că
există o unitate agricolă fără o cît
de mică grădină, fără o parcelă cu
pomi fructiferi, fără flori, care pre
tind îngrijire. La facultate, viitorul
inginer agronom va face, desigur,
horticultura. Dar, conform progra
mei. muncitorul agronom, care se
formează în liceul agroindustrial, de
la care avem fireasca pretenție a
perfecționării continue a orizontului
larg de cunoștințe, nu ar trebui să
aibă noțiuni științifice de horticultu
ra. Și nu este firesc.
Ing. Ioan Balog, Liceul agroindus
trial din Salonta : Dacă această
inadvertență persistă — deși nu cred
că vreunul din noi se oprește
la această lacună a actualei pro

grame, nepredînd, măcar la lec
țiile de practică, elemente de horti
cultura — e la fel de adevărată o
alta, de o factură maj generală. Eta
pa actuală a impus cu necesitate
tipul muncitorului cu orizont larg
de cunoștințe, cu o cultură solidă.
Nu mai e suficient astăzi să știi o
meserie. Trebuie să fii un om in
struit. cu o bază solidă, cu o cultu
ră generală și de specialitate care
să-ți permită să înțelegi complexita
tea fenomenelor economice, sociale,
politice contemporane. Vorbim de
interdisciplinaritate. în acest sens,
cred, s-ar cuveni revizuirea progra
melor și a manualelor, pentru a asi
gura o conlucrare mai bună între
obiectele de Specialitate și cele de
cultură generală. Un liceu cu un
anumit profil presupune o anumită
formație intelectuală, deci o „cola
borare" intre cunoștințe și prin do
cumentele programatice, îndrumă
toarele noastre.
Prof. Gheorghe Herdean, Liceul
agroindustrial din Salonta : Aș pro
pune ca unele manuale de cultură
generală, ca de exemplu matematica,
să fie concepute pentru specificul
profilului. Să aibă mai multe pro
bleme practice, capitole cu deschi
dere practică, să vizeze în primul
rind acele cunoștințe strict necesare
specialistului agricol, să renunțe, pe
cit posibil, la altele care il supraincarcă
pe elev. Nu cred că e normal ca un
manual de matematică de la un liceu
de electrotehnică să fie identic cu
cel de la liceul agroindustrial. Dacă,
se va replica, matematica e aceeași,
aplicarea ei practică diferă. Nu re
găsim. din păcate, asemenea aspecte
în manualele pe care le folosim.
Prof. Iacob Stănescu, Liceul agro

industrial din Timișoara : Manualul,
oricit de modernă ar fi predareaînvățarea, rămîne sursa cea mai im
portantă de cunoștințe. El e cartea
fundamentală a elevului, ghidul
profesorului. Pe de altă parte, aș
aduce în discuție și manualele de
specialitate. Deși în ultimii ani s-a
făcut mult în acest domeniu, totuși
se observă o rămînere în urmă a lor
fată de programă. E adevărat, e
greu să ții pasul, nu In fiecare an se
poate edita un alt manual, progresul
tehnic este foarte rapid in agri
cultură. ca în toate celelalte ramuri.
Aici intervine măiestria profesorului
de a tine pasul cu progresul pro
cesului tehnologic. Totuși, ar fi de
semnalat cîteva aspecte negative,
în primul rind supraîncărcarea ma
nualelor cu date — unele perimate —
nefolositoare, cu detalii de prisos,
cu descrieri tehnice obositoare.
Ing. Gheorghe Vidican, Liceul
agroindustrial din Salonta : Pină
acum cind-șase ani aceste manuale
erau veritabile frînturi de curs uni
versitar. Ele au fost îmbunătățite,
dar nu Îndeajuns, aceasta și pentru
că nu întotdeauna omului din pro
ducție, profesorului de liceu cu ex
periență li se cere și li se ascultă
părerea.
Ing. Iile Mocioiu, Liceul agroin
dustrial din Timișoara : Ar fi
nevoie de o consultare mai largă
a oamenilor de la catedră, care
cunosc cel mai bine specificul fie
cărei virste, capacitatea de asimila
re, de înțelegere a elevilor. Manuale
le se adresează elevilor, deci trebuie
făcut efortul ca ele să fie, într-un
grad mai mare, pe înțelesul acestora.
Și ar fi nevoie, adăugăm noi, de o
simplificare a limbajului — foarte
pretențios — al manualelor de spe
cialitate. Ele complică adesea lucruri
care pot fi transmise și mai simplu,
accesibil. Așa sînt mai ales cele de
Mașini și instalații agricole, manual
pentru licee agroindustriale (profil
mecanici agricolă) pentru clasa a
Xl-a, ediția a II-a, Editura Ceres,
1978 ; Mașini și instalații agricole,
ibidem, pentru clasa a Xll-a, edi
ția a II-a, Editura Ceres, 1985 ;
Tractoare (Mecanizarea agriculturii),
manual pentru licee agroindustriale
(profil agricol, clasa a IX-a ; profil
mecanică agricolă, clasa a IX-a, a
X-a), Editura Ceres, 1981.
Ing. Eugenia Mocioiu, Liceul agro
industrial din Timișoara : Uneori
manualul depășește cunoștințele

elevului, neconcordînd cu ansamblul
noțiunilor transmise la un anumit
nivel. Astfel, la începutul clasei a
IX-a, elevul nu are cunoștințe de
desen tehnic. în manualul de trac
toare (citat mai sus, n.n.) el va fi
obligat să deslușească secțiuni —
desene tehnice destul de complicate.
Urmăriți, de exemplu, ilustrațiile de
la paginile 13, 20. Nu sînt singurele.
Ar fi fost suficiente, credem, scheme
simplificate în locul acestor preten
țioase desene tehnice. Ele pot să în
depărteze pe elevul abia intrat în
liceu, obligat să parcurgă explicații
scrise foarte prețios.
Ing. Petru Smolinschi, Liceul
agroindustrial din Salonta t Ar mai fi
de semnalat și faptul că mașini pre
văzute în dotarea obligatorie a unită
ților agricole prin decretul Consiliu
lui de Stat nr. 279/1984 nu se regă
sesc în manual. Amintesc presa de
balotat paie și fin în baloți cilindrici
PBC-1,6, semănătoarea de precizie
combinată, tractată pentru semănat
culturi prăsitoare în teren neprelu
crat MCSN-6M. Se învață totuși, în
primul rind după manual, nu după
notița tehnică pe care profesorul și-o
alcătuiește pentru a descrie elevului
respectiva mașină, pe care el o va
găsi în producție, pe care va trebui
să o folosească, să o întrețină și să
o repare.
Ing. loan Matiu, Liceul agroin
dustrial din Salonta: în același timp,
nu se face suficient pentru ca tehno
logiile cele mai modeme să apară
descrise și în manuale. Unele apar
în programă, dar nu în manual.
Altele sint considerate de specialiști
greșite. Iată, de pildă, conform ma
nualului de horticultura de clasa a
Xl-a. de la profilul respectiv, se
indică udarea legumelor după plan
tat. ceea ce este dăunător. Tehnolo
gia nouă recomandă insă udarea
concomitentă cu plantatul din mașina
alimentată de la o rețea de irigare
paralelă.
Sint citeva dintre sugestiile și pro
punerile oamenilor de la catedră, ale
specialiștilor care pregătesc munci
torii agricoli de mîine. Am socotit
necesar să le prezentăm, convinși
fiind că experiența profesională de
la catedră constituie o prețioasă
sursă pentru perfecționarea și mo
dernizarea învățămîntului agroin
dustrial.

Costln TUCHILA
Ioan LAZA
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Cronica

zilei

Tovarășul Cornel Pacoste, viceprim-ministru al guvernului, a pri
mit, vineri, pe Rumen Serbezov,
președintele Uniunii Centrale a Coo
perativelor Centrocoopsoiuz din R.P.
Bulgaria.
In timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie și
colaborare dintre cele două țări și
popoare, care, în spiritul înțelegeri
lor la cel mai înalt nivel, cunosc o
continuă dezvoltare. Au fost exami
nate aspecte concrete ale conlucrării
economice româno-bulgare, îndeosebi
căile și modalitățile pentru amplifi
carea schimburilor de mărfuri, pre
cum și a cooperării dintre Centrocoop și Centrocoopsoiuz.

în timpul vizitei în România, oas
petele bulgar a avut convorbiri cu
președintele Uniunii centrale a coo
perativelor de producție, achiziții și
desfacere a mărfurilor Centrocoop,
tovarășul Paul Niculescu. S-a anali
zat stadiul relațiilor de colaborare
bilaterală, potrivit acordului existent
Intre cele două organizații, stabilindu-se noi măsuri pentru dezvoltarea
relațiilor economice, schimburilor de
mărfuri, cooperării In producție,
schimbului de experiență și colabo
rării pe planul mișcării cooperatiste
internaționale.
(Agerpres)

închiderea programului
Telejurnal
Teleenclclopedla (color)
Film artistic : „Adevărata
cire"
21.50 Telejurnal
22,00 Crizantema de aur (color)
22,30 închiderea programului
15.00
19.00
19.20
19.50

tv
13,00 Telex
13,05 La sflrșlt de săptămină (color)
14,45 Săptămîna politică

vr

a

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru Intervalul 17 ianuarie, ora 20 — 20
ianuarie, ora 20. In țară : Vremea va
fi Închisă, îndeosebi în sudul șl estul
țării. Cerul mal mult noros, la înce
putul Intervalului, se va degaja trep
tat în a doua parte a acestuia, tncepînd din nord-vest. Temporar, va nin
ge, In regiunile
sudice, cu caracter
local în nord-est și izolat în centrul șl
nord-vest. Pe alocuri, în sudul țării,
în prima zl, precipitațiile pot fi șl sub
formă de ploaie și lapoviță, favorlzînd
producerea poleiului. Vîntul va sufla
predominant moderat, cu intensificări
în primele zile, cu viteze de 60—70 ki
lometri pe oră, viscolind sau spulbe-

feri

rlnd local zăpada. In zona de munte,
viteza vîntulul va depăși 100 km * pe
oră. Temperatura aerului va înregis
tra o scădere treptată,
îndeosebi în
nord-vestul țării. Temperaturile maxi
me ale zilei vor fi cuprinse, in gene
ral, Intre minus 10 și zero grade, iar
cele minime din cursul nopții, Intre
minus 18 și minus 8 grade, mai coborite în ultima parte a intervalului, in
nordul șl centrul țării. în sudul și sudestul țării, temporar, se va semnala
ceață, asociată cu depunere de chiciu
ră. In București : Vreme închisă. Tem
porar precipitații, Îndeosebi sub for
mă de ninsoare. Vînt moderat, cu in
tensificări temporare pînă la 70 km pe
oră, In primele zile, viscolind sau spulberînd zăpada. Temperatura maximă
va fi cuprinsă Intre minus 5 și minus
2 grade. Iar cea minimă între minus
9 șl minus 5 grade. Temporar, se va
produce ceață, iar In prima zl șl polei.

INFORMAȚI! SPORTIVE
• La Milano, în meci contînd
pentru turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni” la baschet mas
culin, echipa locală Tracer a învins
cu scorul de 75—73 (43—36) formația
Real Madrid. Rezultate înregistra
te în grupele sferturilor de finală
ale competiției similare feminine :
Partizan Belgrad — Dinamo Novo
sibirsk 87—101 (38—50) ; Sparta Pra
ga — Levski Spartak Sofia 87—102
(40—52), Agon Diisseldorf — S. F.
Versailles 73—91 (40—35).

mile de finală ale probei de simplu
feminin : Hana Mandlikova (Ceho
slovacia) - Anne Smith (S.U.A)
6—3, 6—2 ; Jo Durie (Anglia) —
Judith Polzl (Austria) 6*—1, 6-4 ;
Sylvia Hanika (R. F. Germania) —
Akiko Kijimuta (Japonia) 6—3, 6—3;
Catarina Lindqvist (Suedia) — Ma
rie -Christine Calleja (Franța) 4—6,
6—1, 6—3; Ann Hobbs (Anglia) —
Dianne Balestrat (Australia) 6—4
6—2.

• Rezultatele înregistrate In grule sferturilor de finală ale com
petiției internaționale feminine de
baschet „Cupa Liliana Ronchetti” :
Lokomotiv Sofia — Iskra Jezice Liubliana 58—70 (29—38); Tungsram
Budapesta — Deborah Milano 59—74
(34—44); V.S.Z. Praga — Aida Tuzla
90—66 (38—34).

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO—PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :

• In prima zl a turneului lnternațional de fotbal pe teren acoperit
de la Lucerna (Elveția) : Dinamo
Kiev — Bellinzona 6—1 (3—1), S. V.
Hamburg — Grasshoppers Ziirich 6—3
(2-1).

• Campionatele Internaționale de
tenis ale Australiei au continuat la
Melbourne cu partidele din opti-

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 16 IANUARIE 1987

Extragerea Ii 44 77 85 81 57 67
83 62 87
Extragerea a Il-a : 19 35 31 2 30 54
69 34 74

Fond de ciștiguri : 1 168 073 lei, din
care 122 016 lei report la categoria 1.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
în județele în care au căzut ninsori abundente

zonele _afectate
ninsorile ________
abundente, căzute în ultimele
Și ieri, In_____
_____ __de________
zile, au continuat ample acțiuni d» deszăpezire, de restabilire operativă
a activității în sectoarele energetice și de transport, în cele zootehnice, în
celelalte domenii de activitate. După cum ne informează corespondenții
noștri, în toate județele, comandamentele speciale constituite în vederea
deszăpezirii sînt pregătite, ca în caz de necesitate, să acționeze cu im
portante mijloace mecanice și forțe umane.
Pentru fiecare dintre noi este o datorie cetățenească să participe în
asemenea situații la acțiunile întreprinse,, să răspundă inițiativelor edili
lor și deputaților, contribuind la desfășurarea normală a activității în
toate localitățile. In mod deosebit este necesar ca toți cetățenii, unitățile
economice și comerciale să înlăture stratul de zăpadă și de gheață de pe
trotuare și de pe porțiunile de străzi ce le revin în temeiul Legii nr. 10
din 1982 și Legii nr. 1 din 1985. De maximă actualitate in aceste zile, im
perativele la care ne referim sînt valabile pe întreaga perioadă a iernii,
pentru înlăturarea cu promptitudine și preîntîmpinarea efectelor nedorite
ale ninsorilor abundente.

GORJ : Acțiuni energice
in carierele de lignit
în carierele de lignit de la Rovinari, Motru și Jilț, zeci de mii
de oameni ai muncii acționează
cu înaltă răspundere pentru asi
gurarea fluxului neîntrerupt al pro
ducției de cărbune energetic. „Fa
cem totul — ne-a spus tovară
șul Gheorghe Culina, secretarul
comitetului de partid de la între
prinderea minieră Rovinari — pen
tru ca, în aceste condiții, de iarnă,
căderile masive de zăpadă și frigul
să nu afecteze buna funcționare a
celor 18 linii tehnologice de excavare, haldare și transport. In acest
scop, aproape 1 300 de persoane sînt
antrenate la deszăpezirea benzilor
transportoare, a buncărelor și cape
telor de acționare, concentrînd prin
cipalele forțe la magistralele care
transportă cărbunele în flux spre
depozitele termocentralei de la Rogojelu. Acționăm, de asemenea, cu
toate utilajele terasiere la degajarea
căilor de acces și îndepărtarea zăpe
zii din fronturile de lucru ale exca
vatoarelor eu rotor. în acest fel, reu
șim să menținem în bună stare de
funcționare utilajele conducătoare și
circuitele de benzi, să extragem și
să livrăm zilnic peste 20 000 tone lig
nit energetic”. (Dumitru Prună).

Deszăpezirea
arterelor de circulație,
a tuturor căilor de acces

MEHEDINȚI :

In bazinul carbonifer, la minele
Zegujani, Husnicioara și Livezile,
unde minerii extrag de la o zi la
alta cantități tot mai mari de căr
bune, în numai două zile și două
nopți a fost deszăpezită o porțiune de
peste 145 km drumuri, cu deosebire
spre locurile de exploatare și de
transport al cărbunelui la termocen
tralele din județ.
în comune#și sate, sub conducerea
comitetelor comunale de partid, mii
de cetățeni participă la acțiuni de
deszăpezire a principalelor artere de
circulație în zootehnie și în locurile
unde se află depozitată baza fura
jeră, astfel ca programul de ingri-

BOTOȘANI

Anii celor mai mărețe înfăptuiri
(Urmare din pag. I)
Sunăm la ușa unuia din aceste
apartamente din cartierul „Primăve
rii”. Cel locuit de familia lăcătușu
lui montator Pavel Tănase, de la
întreprinderea
„Electrocontact”.
„După cum vedeți, avem tot ce ne
trebuie”, ne spune gazda, invitîndu-ne să vizităm apartamentul com
pus din trei camere, cu mobilă mo
dernă, bine utilat. „E loc destul, de
zburdălnicie, pentru cei doi băieței,
intervine soția, dar poate că vor
avea în curind și o surioară.” „Sîntem o familie tînără, de muncitori, ca
atîtea altele, reia Pavel Tănase.
Trăim într-un cartier nou, cu multe
zone verzi, cu suficiente magazine,
școli, grădinițe. Aceste înfăptuiri,
aceste împliniri alcătuiesc viața
noastră. Știm bine că tot ce se în
făptuiește azi în acest municipiu, in
clusiv acest cartier, se datorează to
varășului Nicolae Ceaușescu, gîndului său cutezător, îndrumării apro
piate pe care ne-a dat-o întot
deauna”.
— Cartierul „Primăverii" Iși are
Intr-adevăr punctul de pornire într-una din vizitele secretarului ge
neral al partidului la Botoșani, ca
atîtea alte obiective de mare impor
tanță socială — ne spune tovarășul
Ștefan Panaitiu, prim-vicepreședinte
al consiliului popular județean. Se
examina schița de sistematizare a
orașului, cînd tovarășul secretar ge
neral a arătat zona respectivă, intrebînd de ce nu se construiește
acolo. Intr-adevăr, ne-am dat seama
că în acea zonă se putea construi un
întreg cartier. El și-a luat numele pe
loc de la ultima străduță ce-1 măr
ginea : Primăverii.
Astfel de „acte de naștere” semni
ficative pot fi găsite multe, nu numai
In municipiul Botoșani, ci in toate
celelalte localități vizitate de secre
tarul general al partidului. In acest
sens este elocventă puternica înflofire a comunei Flămînzi, unde alături
de sute de case noi s-au construit
patru sute de apartamente, un cen
tru impunător, cinematograf, școli
și grădinițe, spital, numeroase ma
gazine. Este, de fapt, conturat aici
unul din acele puternice centre
agroindustriale — așa cum mai sint

teatre
• Teatrul National (14 71 71, sala ma
re) : Ioneștii — 18 ;
(sala amfitea
tru) : Poveste din Hollywood — 18 ;
(sala atelier) : Cheile orașului Bre
da — 18
•
Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : „Comori
camerale". Georgeta Stoleriu — so
prană, Inna Oncescu — pian, Leontin Boanță — clarinet. Program „Ro
bert Schumann" — 18

în județ, Bucecea, Ripicenl, Trușești, Ștefănești — și altele — ce
contribuie și vor contribui în viitor
în și mai mare măsură la dezvol
tarea generală a județului, la șter
gerea deosebirilor, sub aspectul con
fortului și gradului de dotări socialedilitare, dintre sat și oraș.
O NOUA CALITATE A MUNCII
ȘI VIEȚII. Directorului direcției sa
nitare a județului, dr. Victor Sîrghi,
căruia i-am pus o singură între
bare : care ar fi mutația cea mai
semnificativă în privința ocrotirii
sănătății în județul Botoșani în ul
timii douăzeci de ani ?, îi vine gteu
să aleagă un singur răspuns. Poate
faptul că, astăzi, județul ce deținea
triste recorduri in privința morbidi
tății are o bază materială de' ex
cepție, ilustrată șl de existența a 9,3
paturi de spital la o mie de locuitori,
adică dublu față de 1965. Sau acela
că in prezent la un medic revin
circa 600 de locuitori, față de 1 848 in
urmă cu două decenii. Sau „coinci
dența” că într-un singur an (1980)
s-au dat în folosință un spital cu 700
de paturi, o maternitate cu 400 de
paturi și mai multe creșe însumînd
mai bine de 500 de locuri. „E greu
de spus, apreciază interlocutorul,
căci totul cunoaște în privința ocro
tirii sanitare, ca in orice alt dome
niu de altfel, schimbări de-a drep
tul spectaculoase. O constantă ca
racteristică județului nostru avem,
totuși. îmbucurătoare, căci este vor
ba de numărul mare de copii ce
se nasc an de an pe aceste melea
guri, în 1986 numărul lor fiind nu
mai mic de zece mii”.
Tînăra generație de pe meleagurile botoșănene dispune azi de o puternică bază materială destinată în
grijirii, educației și învățămîntului.
In grădinițe sînt înscriși aproape
20 000 de copii, iar in școli și licee
peste 100 000, ceea ce înseamnă că
unul din patru locuitori ai județu
lui se află cuprins într-o formă de
învățămînt. Să facem precizarea că
pentru fiecare elev se cheltuiesc de
la bugetul statului circa 3 000 de lei
anual.
Asupra modulul In care sînt pregătiți acești elevi, schimbul de mîine și viitorul țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a insistat In repetate rînduri în vizitele sale de
lucru. Astfel, cu ocazia vizitei din

• Opera Română (13 18 57) : Ernani
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala
mică a Teatrului Național) : Liliacul
— 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață
pierdută — 18
• Teatrul Mio (14 70 81) : Niște ță
rani — 18
• Teatrul de
comedie
(16 64 60) :
Avea două pistoale cu ochi albi și
negri — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Magheru) : Pădurea — 18 ; (sala

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF'

ACJIUNI OPERATIVE, AMPLA PARTICIPARE
LA DESZĂPEZIRE

1977, care avea loc chiar în ziua
deschiderii anului de învățămînt,
tovarășul Nicolae Ceaușescu cerea
să se acorde mai multă atenție pre
gătirii cadrelor, tinerelor. generații,
atit in privința stăpînirii viitoarelor
profesii, cît și în cea a lărgirii ori
zontului de cunoștințe. „De fapt, o
asemenea cerință este valabilă pen
tru oricare om al muncii, ne-a spus
și o muncitoare de la întreprinderea
„Moldova”, Elena Avasilenei. Numai
învățînd, perfecționîndu-ne profesio
nal, muncind mai bine, putem să ne
prezentăm cu noi realizări la o nouă
vizită a secretarului general, putem
raporta că am făcut noi pași spre
atingerea dezideratului pe care ni
l-a reamintit tovarășul Nicolae
Ceaușescu la marea adunare popu
lară din iulie 1982 : realizarea unei
noi calități a muncii și vieții”.
Vizitele de lucru ale secretarului
general al partidului pe meleagurile
botoșănene demonstrează, o dată In
plus, că acest dialog de lucru des
chis, multilateral, constituie o ade
vărată instituție a sistemului nostru
democratic, o formă de consultare a
maselor în conducerea societății. La
cea mai recentă întîlnire a sa cu oa
menii muncii din Botoșani, tovarășul
Nicolae Ceaușescu spunea : „Am ve
nit și in această parte a Moldovei
pentru a ne consfătui cu oamenii
muncii, cu consiliile de conducere,
cu organizațiile de partid". Pentru
ca în continuare să înfățișeze o ade
vărată sinteză a drumului parcurs
de aceste meleaguri în anii socialis
mului: „S-au construit in toate jude
țele, în toate orașele noi locuințe —
și înșiși Botoșanii s-au transformat
intr-un oraș modern care asigură
condiții tot mai bune de viață tuturor
locuitorilor săi. Putem spune cu mîndrie : Iată forța creatoare a clasei
muncitoare, a poporului !“.
Marile prefaceri și marile reali
zări înregistrate pe plan social — ca
reflex direct al spectaculoasei dezvoltări economice — demonstrează
și în județul Botoșani că oamenii muncii din țara noastră, urmind partidul, transpunînd
în practică indicațiile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, muncesc cu ab
negație și responsabilitate pentru
continua înflorire a patriei, a locali
tății în care trăiesc, a vieții lor și
familiilor lor.

Studio) : Sentimente șl naftalină —
18,30
• Teatrul Glulești
(sala Giulești,
18 04 85) : Iarna cînd au murit can
gurii — 18
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna
se" (sala Savoy,
15 56 78) : Nimic
despre elefanți — 18,30 ; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) :
Pe-un picior de
plai — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Cum se cuceresc femeile — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Toate pînzele sus — 9

jire șl hrănire a animalelor să nu
fie dereglat. De asemenea, in muni
cipiul Drobeta-Turnu Severin, ora
șele Orșova, Vinju Mare, Strehaia șl
Baia de Aramă, cetățenii înlătură ză
pada de pe căile de acces spre insti
tuții și unități de alimentație publi
că, de pe trotuare, asigurind desfă
șurarea normală a transportului în
comun. (Virgiliu Tătaru).

BISTRIȚA-NĂSĂUD :

Susținută participare
cetățenească
Joi, la Beclean, s-a acționat cu
forțe sporite pentru înlăturarea zăpezii, fiind prezenți în activitate
peste 5 000 de oameni. Ieri s-a acționat cu același număr și a fost în
depărtată gheața, în special de pe
trotuare, din fața unităților comer
ciale și prestatoare de servicii.
Aceeași activitate febrilă am consta
tat-o vineri și în municipiul de re
ședință a județului, la Bistrița. Așa
după cum ne-a precizat toyarășul
Simion Lupșan, primarul orașului, in
actuala săptămînă, zi de zi, cel puțin
10 000 de oameni au curățat zăpada
de pe trotuare și străzi.
Și în cel de-al patrulea centru
urban al județului, stațiunea balneoclimaterică Sîngeorz-Băi, s-a acțio
nat cu promptitudine. în primul
rind, au fost dezafectate de nămeți
punctele mai aglomerate, cum a fost
cazul gării, ca și a aleilor din jurul
complexelor sanatoriale. (Gheorghe
Crișan).

VASLUI : O nouă

capacitate de producție
La Centrala termică pe cărbune
din municipiul Vaslui, lucrătorii
antreprizei de construcții indus
triale au finalizat montajul și au
pus în funcțiune o capacitate care
va pulsa energie pentru un însem
nat număr de apartamente din
noile cartiere „13 Decembrie" și
„Dorobanți”. în prezent, construc
torii, montorii și instalatorii fac
eforturi susținute pentru finaliza
rea, încă din această primă lună
a anului, a altor trei noi capacități
de producere a apel calde, toate
aflate în stadii avansate de execu
ție. (Petru Necula).

RIMNICU V1LCEA : Materii

prime suplimentare
pentru industria chimică
Colectivele de oameni al muncii
din sectoarele Bistrița și Ocnele
Mari ale întreprinderii miniere
Rimnicu Vîlcea și-au amplificat
eforturile și preocupările în scopul
extragerii și livrării unor cantități
tot mai mari de calcar șl sare in
soluție. Numai în prima jumătate
a lunii ianuarie au fost realizate,
peste plan, 2 676 tone calcar și
5 640 tone sare gemă, ceea ce a în
semnat, de fapt, un prețios sprijin
pentru colectivele de muncă de la
Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea
șl Combinatul de produse sodice
Govora, care folosesc aceste pro
duse ca materii prime la fabrica
rea sodei calcinate și sodei caus
tice. (Ion Stanciu).

BUZĂU : Producție

fizică peste prevederi
Cel de-al doilea an al actualului
cincinal a debutat la întreprinde
rea de geamuri Buzău sub bune
auspicii, harnicul colectiv de mun
că de aici reușind să obțină încă
din primele zile rezultate superi
oare prevederilor de plan. Astfel,
după cum ne informează ing. loan
Nuț, directorul întreprinderii, deși
sarcinile de plan sînt mult mai
mari decît in anul trecut, printr-o

exemplară mobilizare a întregului
colectiv s-a reușit ca în perioada
care a trecut din 1987 să se pro
ducă și să se livreze suplimentar
economiei naționale peste 5 000
mp geam tras, 2 000 mp geam secu
rizat, 1 000 mp oglinzi și 10 tone
cărămizi din sticlă. (Stelian Chiper).

SUCEAVA :

Apartamente mai multe
pentru oamenii muncii
Lucrătorii Trustului antrepriză
generală de construcții-montaj Su
ceava au de realizat în acest an
2 100 apartamente în marile ansam
bluri de locuințe din Suceava, Făl
ticeni, Rădăuți, Cîmpulung Moldo
venesc, Vatra Dornei, Șiret, precum
și în 33 localități din mediul rural.
Pentru Îndeplinirea și depășirea
planului, ei au început încă din ul
timul trimestru al anului trecut lu
crările la 1166 apartamente. Aceas
ta a făcut ca, în prezent, să fie pre
gătite pentru începerea finisajelor
300 apartamente. Faptul că au fost
realizate închideri in soluții defi
nitive sau provizorii ale spațiilor
și s-au asigurat surse de căldură
care folosesc combustibili solizi in
feriori a dus la desfășurarea nor
mală a activității și in această pe
rioadă de timp friguros. în conti
nuare, în scopul creșterii mai ac
centuate a productivității muncii,
se va mări gradul de industriali
zare a lucrărilor, numeroase apar
tamente urmind a fi realizate în
soluție integral prefabricată. (Sava
Be.jinariu).

MEHEDINȚI: Tot mai multe

piese de schimb
recondiționate
In stațiunile p.entru mecanizarea
agriculturii din Mehedinți se des
fășoară o intensă activitate pentru
încheierea într-un timp cît mai
scurt a reparațiilor și reviziilor la
parcul de mașini ce va fi folosit în
campania agricolă de primăvară,
In secțiile specializate pe profile
de mașini și lucrări accentul se
pune pe efectuarea unor reparații

de calitate, pentru a se reduce In
totalitate întreruperile accidentale
In perioadele de funcționare. O atenție deosebită se acordă in ace
lași timp recuperării, recondiționării și refolosirii pieselor de schimb
și subansamblelor de la tractoare,
semănători și celelalte mașini. Pînă
in prezent, la nivelul județului va
loarea pieselor de schimb recondi
ționate depășește 10 milioane lei.
(Virgiliu Tătaru).

TIMIȘ : In funcțiune
o nouă microhidrocentrală
După punerea în funcțiune, în
anul trecut, a microhidrocentralelor de la Poeni-Strimbu și Cheia,
cu o putere instalată de 7 și, res
pectiv, 10,5 kW, destinate alimen
tării cu curent electric a unui
punct forestier și a unor spații so
ciale, recent, în județul Timiș a
fost finalizat un alt obiectiv pre
văzut in programul de valorificare
a surselor de energie alternante.
Este vorba de microhidrocentrala
amplasată la barajul lacului de
regularizare de la Surduc, cea mai
importantă lucrare de acest fel
realizată pe cursul unor ape din
zona montană de energeticienii timișeni. Dispunind de o putere in
stalată de 2 000 kW, microhidrocen
trala de la Surduc asigură cantități
importante de energie electrică
pentru unitățile economico-sociale
din zona Făget-Lugoj, care înainte
apelau la sistemul energetic națio
nal. (Cezar Ioana).

TULCEA :

Noi spații comerciale
Pe strada Babadag, din munici
piul Tulcea, au fost date în fo
losință noi unități comerciale în
cadrul complexului „Dobrogea”.
Complexul comercial, care cuprin
de unități de alimentație publică,
se adaugă celor 20 de unități co
merciale date în folosință în
ultimul an in această zonă a orașului de la porțile Deltei Dunării,
Astfel, în perioada care a trecut
din acest cincinal, rețeaua municipiului Tulcea a sporit cu
aproape 5 000 mp spații comerciale
situate la parterul blocurilor de
locuințe. (Neculai Amihulesei).

ȚREALITĂȚI REVELATOARE^
( DIN LUMEA CAPITALULUI y
i

Toxicomania — o epidemie in continuă extindere"

//
„Un flagel bîntuie azi in lumea oc
cidentală : este vorba de toxicoma
nie. Ca orice epidemie se întinde, vi
ciază, corupe, omoară. „Exploziastupefiantelor a încetat de mult s4
mai frizeze doar textele codului pe
nal, devenind un fenomen social în
fricoșător". Cu aceste cuvinte își în
cepea revista „NEWSWEEK” un ar
ticol recent asupra extinderii toxico
maniei în țările capitaliste, menționînd că cifrele pe care le publică In
terpolul in legătură cu acest fenomen
sînt „cutremurătoare”. Zeci și zeci de
milioane de oameni din S.U.A.. R. F.
Germania, Franța, Italia, Olanda,
Belgia, Suedia etc. își găsesc refu
giul în lumea iluziilor... care ucid.
Primele victime sint tinerii. Ei — cel
mai puțin înarmați pentru viată în
tr-o lume trăind sub incertitudinile
zilei de mîine, sub obsesia a zeci de
întrebări fără răspuns — sint cei
dintîi care pătrund în acest univers
al degradării umane. Sînt atrași pînă
și copii care abia au- pășit pe porțile
școlilor.

O situație tragică și mă
suri fără precedent pentru
a-i pune stavilă. Posturile de
radio și teleyiziune, presa de toate
orientările din țările occidentale in
formează amplu despre gravele con
secințe ale toxicomaniei, organizații
guvernamentale și neguvernamentale
lansează veritabile strigăte de alar
mă. In diferite țări autoritățile au adoptat măsuri energice de combate
re a flagelului. Vameșii sînt într-o
permanentă alertă. Se folosesc cele
mai moderne metode, o întrea
gă aparatură electronică ultrasensibilă pentru detectarea felurite
lor droguri, de la marijuana, hașiș,
opiu, la heroină, canabis sau cocaină,
care inundă piețele occidentale. Se
intenționează chiar să se recurgă la
sateliți pentru descoperirea culturilor
de plante opiacee pentru a le anihila
înainte ca acestea să-și reverse pro
dusul ucigător. Si totuși, în ciuda acestor măsuri, toxicomania continuă
să se extindă.
In STATELE UNITE, potrivit da
telor oficiale, există cel mai mare
număr de toxicomani (peste 25 mili
oane). Pe piața ilegală a stupefiante
lor din S.U.A. se „consumă” 60 la
sută din drogurile produse în lume.
Traficul cu stupefiante aduce gang
sterilor profituri evaluate la circa 110
miliarde dolari. Utilizînd o tehnologie
chimică complexă, magnații businessului narcoticelor au reușit să obțină
o substanță relativ ieftină, care în
cîteva minute scufundă pe cel ce o
folosește în lumea iluziilor bolnăvi
cioase. Noul superdrog, care a primit
denumirea de „crack", s-a extins ra
pid. „Este o epidemie mai groaznică
decît cea de ciumă in Evul Mediu,
deoarece distruge rațiunea oameni
lor" — se arată într-un raport ofi
cial. care menționează că „din 1980
in S.U.A. numărul deceselor provoca
te de supradoze de narcotice s-a tri
plat". Președintele Ronald Reagan a
lansat o „campanie națională" împo
triva drogurilor, iar Camera Repre
zentanților a adoptat un proiect de
lege care prevede sancțiuni și mai
aspre decît pînă acum pentru comer
țul ilicit cu stupefiante, inclusiv pe-

• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04, sala
Cosmonauților) : Amnarul — 15
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 15 ; 18,30
•
Studioul
de
teatru
LA.T.C.
(15 72 59) : Asta-i ciudat — 18,30

cinema
G Toate pînzele sus (seria I — Se
cretul epavei) : EXCELSIOR (65 49 45)
— 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 17; 19,15,
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;

deapsa cu moartea. De asemenea
prin noua legislație se lărgesc atribu
țiile poliției și organismelor federale
de resort. Un amendament oferă pre
ședintelui posibilitatea să dea dispo
ziții chiar și pentru utilizarea forțe
lor armate pentru depistarea și ares
tarea traficanților. care încearcă să
introducă ilegal în S.U.A. droguri. In
afară de aceasta se prevede alocarea,
în exercițiul financiar care a început
la 1 octombrie, a sumei de 1,5 miliar
de dolari pentru reprimarea traficu
lui de stupefiante pe întreaga filieră.
Și în alte țări occidentale —
FRANȚA, R.F.G., ITALIA, MAREA
BRITANIE etc. — unde numărul
celor înregistrați oficial ca toxico
mani este de aproape 1,5 milioa
ne. au fost intensificate mă
surile antidrog, fapt subliniat prin
repetatele capturi de stupefiante, prin
arestarea multor traficanți. In AME
RICA LATINĂ, între statele Pac

— scrie revista „TIME“. Profiturile
șefilor de bandă ajung la sume
fabuloase, uneori, prețul drogului
provenit direct de la „sursă“ crește
cu 20 000 la sută, cînd este vîndut
narcpmanilor 1 , Astfel se explică —
scrie revista „U.S. NEWS AND
WORLD REPORT’' — vastele posi
bilități ale marilor traficanți de a
corupe și cumpăra pe unii repre
zentanți ai autorităților care, prin
simpla „nebăgare de seamă” cîștigă
mii și zeci de mii de dolari. S-a
descoperit că, la Roma, o „centra
lă” pentru traficul stupefiantelor
între Italia și S.U.A. era „protejată”
de colonelul de carabinieri Luigi
Finiți.
Marii traficanți — scrie la rtndul
său „FRANCE SOIR“ — Iși culeg
profiturile lor murdare la adăpostul
unor „întreprinderi oneste”. Afișîndu-se ca oameni de afaceri respec
tabili, ei iși instalează rețelele în

• S.O.S. in lumea occidentală • Noi secvențe în lupta anti
drog : se preconizează folosirea de sateliți ți chiar recurgerea
la forțele armate I • Cauzele economice și sociale ale extinderii
toxicomaniei • Profiturile fabuloase — de 20 000 la sută I —
ale „industriei" drogurilor • Principalele victime — tinerii • Este
societatea capitalistă capabilă să opereze transformările nece
sare pentru stăvilirea extinderii flagelului „morții albe" ?
tului Andin s-a încheiat un tratat
privind combaterea traficului și con
sumului de droguri ; totodată, s-au
desfășurat operațiuni militare comu
ne americano-boliviene împotriva
producătorilor și traficanților de co
caină din Bolivia. La rîndul lor, ță
rile membre ale Asociației națiunilor
din ASIA DE SUD-EST întreprind
măsuri antidrog. Campania s-a ex
tins și la antipozi. „Nu putem tolera
la infinit irosirea de vieți și valul de
suferințe umane, precum și pagubele
provocate economiei de toxicomanie"
—• a declarat premierul AUSTRA
LIEI, Bob Hawke.

centrele principale, ajunglnd să aibă
influență asupra unor sectoare eco
nomice, să se infiltreze chiar in
viața politică.

Consumul de stupefiante
— anticamera criminalității.

Deosebit de îngrijorător este faptul că
flagelul drogurilor pătrunde tot mai
adine și in cazărmi. Este de la sine
înțeles vilva stirnită de dezvăluirea
faptului că membri ai echipajului
submarinului atomic american „Na
than Hale” se drogau, iar unul dintre cei ce consumau stupefiante
avea chiar acces în cabina tabloului
Cea mai rentabilă aface « de dirijare a lansării rachetelor cu
încărcături nucleare I Exprimind lnre a secolului XX. DuPă cum grijorarea față de asemenea situații,
ziarul
„SUNDAY TIMES”, remarca:
arată relatări recente, lupta împo
„Cine știe ce idee ii poate trect
triva toxicomaniei nu este deloc ușoa
prin cap unui matelot sau ofițer
ră : cu cît aceasta se întețește, cu atit
care se droghează".
este mai feroce „replica” bandelor de
traficanți, care nu se dau în lături de
Pătrunderea drogurilor în toate
la crimele cele mai odioase cînd văd
straturile societății este alarmantă.
că le sînt puse in pericol „afacerile”.
Pe lista celor care au căzut victime
Pentru traficul de droguri, ei dispun
ale abuzului de narcotice figurează
de avioane, vase speciale, imense
nume celebre în lumea artiștilor și
parcuri auto, rețele ce cuprind zeci,
sportivilor din S.U.A. In Marea
sute și chiar mii de oameni legați
Britanie a stirnit senzație faptul că
prin fire invizibile în diferite țări și
strănepotul fostului „cancelar de
pe diferite continente. „Regele co
fier” al Prusiei, Bismarck, contele
cainei”, cum este denumit Robert
Gottfried von Bismarck, in vîrstă
Suarez Gomes în Bolivia, posedă o
de 23 de ani, student la Universi
flotilă de 40 avioane, între care 12
tatea din Oxford, a fost inculpat
aparate de luptă echipate cu rachete !
pentru că a fost găsit în posesia
„Forța economică și militară a tra
unei cantități de cocaină și amfetaficanților depășește, in unele cazuri,
mină.
chiar posibilitățile statului însuși" —
Tot mai insistent se face o legădeclara ministrul bolivian de interne.
tură directă între consumul de droDe unde provin aceste extraor
guri și creșterea criminalitățiidinare și costisitoare mijloace pe
„Problema criminalității în America
care el le aruncă în luptă 7 Din
de azi — declara șeful poliției
uriașele beneficii pe care le aduce
newyorkeze. Benjamin Word —
„cea mai rentabilă afacere a seco
este legată de toxicomanie". Pentru
lului XX”, aceea a „morții albe”
a-și face rost de bani în vederea

17; 19, GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11J
13; 15; 17; 19, STUDIO (59 53 15) — 10;
11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 19
• Toate pînzele sus (seria a II-a —
Misterele mărilor): LUMINA (14 74 16)
— 8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19, FERO
VIAR (50 51 40) - 8,30; 11; 13; 15; 17;
19, FLAMURA (85 77 12) — 8,30; 11; 13;
15; 17; 19
• Liceenii ! TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
•
Domnișoara
Aurica : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Un oaspete la cină : PACEA
(71 30 85) - 15; 17; 19
• Program special pentru copii —

8,45; 10,45; 12,45; 16,30; 19, Un oaspete
la cină — 14,30 : DOINA (16 35 38)
• Păcală : DACIA (50 35 94) — 9; 12;
15; 18, FLACARA (20 33 40) — 15,30; 18
• Răzbunarea haiducilor z MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Acrobatele : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15,45; 17,15; 19,15
• Adio arme : SCALA (11 03 72) —
9; 12,15; 15,30; 19
•
La
Fayette :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15;
17,15; 19,15
• Acțiunea „Topollno" t VICTORIA

achiziționării drogurilor, narcomanii
fură, jefuiesc, ucid. „Traficul de
droguri r- afirmă ministrul de in
terne al Marii Britanii. Douglas
Hurd — nu numai că subminează
viețile toxicomanilor dar ii »i im
pinge pe aceștia ia Comiterea de
acte contrare legii, la furt, la crimă,
pentru a-și cumpăra otrava nece
sară".
Desigur, „asaltul” autorităților îm
potriva toxicomaniei nu este de
dată recentă. încă în septembrie
1971 fostul președinte Richard
Nixon hotărîse crearea in S.U.A. a
unei „Comisii ministeriale de luptă
împotriva drogurilor”. Și președinții
Ford și Carter au întreprins, la
vremea lor, măsuri contra droguri
lor. La timpul său, președintele
Franței, Pompidou, a adresat o scri
soare șefilor de guverne din R.F.G.,
Italia, Olanda, Belgia, Luxemburg
și Marea Britanie propunîndu-le „o
acțiune coordonată” în lupta Împo
triva toxicomaniei. „Flagelul este
prea grav pentru ca să ne mulțu
mim cu acțiuni naționale separate
— se arăta în scrisoare. De acum
înainte trebuie si concepem lupta
la nivelul continentelor".
Noile acțiuni întreprinse în rîndul
țărilor occidentale întrec, însă, ca
amploare tot ce s-a făcut înainte,
combaterea traficului de droguri
fiind considerată acum o „prioritale”.

Un flagel ce se cere
curmat de la rădăcină, e®1®
Insă un fapt — subliniat de rapor
tul Comisiei O.N.U. pentru narcotice
— că „numai măsurile dure de re
primare a traficanților sau ame
liorarea mijloacelor de tratament a
toxicomanilor nu vor putea ataca de
la rădăcină această problemă. Pen
tru a găsi o soluție eficientă tre
buie să existe o preocupare mai se
rioasă in legătură cu cauzele
profunde — sociale și economice —
care favorizează și determină re
curgerea la droguri".
Intr-o anchetă întreprinsă mal de
mult de Interpol în numeroase țări
occidentale se desprindeau drept
cauze fundamentale ale extinderii
toxicomaniei — șomajul, procesul de
pauperizare continuă a unor largi
pături populare, hărțuielile torturante ale vieții cotidiene, lipsa de
perspective, alienarea. Dieci, prin
cipalele cauze care determină mi
lioane și milioane de oameni să
evadeze în lumea „fericirii chimice”
sînt proprii societății capitaliste.
Tocmai asemenea realități deter
mină conștiințele lucide să apre
cieze că pentru stîrpirea flagelului
sint necesare nu numai simple mă
suri polițienești. dar și modificări
dc structură care să ofere oamenilor
alt orizont, mai multă certitudine
in ziua de mîine, un ideal căruia
să-I consacre energia și entuziasmul.
Cunoscînd antecedentele ’proble
mei. unii sociologi își pun între
barea : oare va fi în măsură socie
tatea capitalistă să se angajeze într-o asemenea direcție 7 Iată de ce
noua cruciadă întreprinsă împotriva
„morții albe” — ca și cele anterioa
re — se desfășoară în umbra unui
mare semn de întrebare.

Nicolae PI.OPEANU
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRIVITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oliver Tw,ist : UNION (13 49 04) —
9; 11; 13; 15;
17; 19,
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Gheața verde : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Pînă trece ploaia de toamnă : VI
ITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Luptătorii din valea misterioasă |
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19
• Ciclu de filme muzicale : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Provocarea dragonului : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19
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Acțiuni și luări de poziție
pentru oprirea cursei înarmărilor
și trecerea la dezarmare

*

Pentru iitâez^cerea generală și totală a experiențelor î
cu uime atomice
HELSINKI 16 (Agerpres). — La
Helsinki a fost marcată vineri
Ziua de acțiune pentru încetarea
totală a experiențelor. cu arma nu
cleară. Manifestări sub acest gene
ric s-au desfășurat și în alte orașe
ale Finlandei. Protestul față de in
tențiile S.U.A. de a efectua o nouă
experiență nucleară a fost exprimat
de reprezentanții partidelor politi
ce, ai organizațiilor obștești, de că
tre toți militanții pețntru pace din
Finlanda.
TOKIO 16 (Agerpres). — Lichi
darea armelor nucleare se impune
ca o necesitate stringentă — a de
clarat primarul orașului japonez
Nagasaki, Hitosi Motoshima. El a
subliniat că, oricare ar fi evoluția
situației internaționale, eliminarea
pericolului unei catastrofe nucleare
este o cerință a vremii. Ca un prim
pas in această direcție, a precizat
vorbitorul, este necesară încetarea
totală a experiențelor cu armele
nucleare.

OSLO 16 (Agerpres).
tn capi
tala Norvegiei a avut loc o ședință
a conducerii Comitetului norvegian
pentru pace, care a adoptat o rezo
luție de condamnare a experiențe
lor cu armamentele nucleare. Comi
tetul se pronunță pentru folosirea
tuturor posibilităților de consolida
re a păcii și de întărire a încrederii
intre Est și Vest, pentru realizarea
unei păci trainice, se spune in re
zoluție.

BERNA 16 (Agerpres). — Mișca
rea elvețiană pentru pace a dat pu
blicității la Berna o declarație in
care cheamă guvernul Confedera
ției elvețiene să depună toate
eforturile pentru încheierea unui
acord privind interzicerea expe
riențelor cu armele nucleare, tn
document se relevă importanța pe
care ar avea-o suspendarea expe
riențelor nucleare efectuate de ță
rile posesoare de arme nucleare,
printr-un moratoriu, tn vederea
creării condițiilor favorabile înche
ierii unui tratat internațional in
acest domeniu.
BONN 16 (Agerpres). — Cunos
cutul activist pe tărim obștesc din
R.F.G., Karl Heinz Hansen, unul
dintre fondatorii mișcării antirăz
boinice intitulate „Lista In spriji
nul păcii", a cerut guvernului vestgerman să acționeze cu mai multă
hotărire pentru realizarea unui
acord de interzicere a tuturor ex
periențelor cu armele nucleare. In
interesul Republicii Federale Ger
mania, a declarat el, cancelarul
R.F.G. trebuie să acționeze pentru
interzicerea generală și totală a
testelor nucleare.
BERLINUL OCCIDENTAL 16
(Agerpres). — Comitetul de coor
donare a luptei pentru pace din
Berlinul occidental a adresat locui
torilor orașului apelul de a parti
cipa activ, la 31 ianuarie, la de
monstrația de protest împotriva in
tenției S.U.A. de a efectua o nouă
experiență cu arma nucleară.
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Țările din nordul Europei favorabile realizării
unui acord în domeniul dezarmării
HELSINKI 16 (Agerpres). — Pre
mierul suedez, Ingvar Carlsson, a
declarat că țările din nordul Euro
pei, precum și partidele care fac
parte din Internaționala Socialistă
pot să joace un rol mai mare in
salvgardarea păcii pe plan mon-

dial, tntr-o declarație făcută la
Helsinki, el și-a exprimat speranța i
că se va da dovadă de voință poli- /
tied pentru a se realiza un ț
acord sovieto-american In dome
niul dezarmării.

NU - militarizării spațiului cosmic
ANTANANARIVO 16 (Agerpres).
— Administrația capitalei Mada
gascarului a adresat tuturor state
lor și popoarelor africane apelul de
a adera la lupta pentru lichidarea
armamentelor nucleare șl neadmiterea transferării cursei inarmări-

Iot In Cosmos. Un document In
acest sens subliniază că fondurile
eliberate prin adoptarea unor mă
suri de dezarmare nucleară ar tre
bui să fie folosite pentru dezvol
tarea pașnică a statelor.
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IN CIUDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE

S.U.A. efectuează experimentarea
unor noi tipuri de arme nucleare
WASHINGTON 16 (Agerpres). —
Statele Unite au efectuat primul
test al noii rachete balistice inter
continentale „Trident 2", care ur
mează să fie amplasată pe submari
ne militare americane și britanice.
Surse ale Pentagonului, citate de
agențiile A.P. și France Presse, au
precizat că racheta este capabilă să
transporte zece focoase nucleare.
Racheta a fost lansată de la o bază
situată în apropiere de Cape Cana

veral (Florida), atingtnd ulterior
punctul stabilit din Oceanul Atlantic.
Sursele menționate subliniază că
în jurul bazei de lansare a rachetei
au avut loc mai multe acțiuni de
protest, participanții cerînd renunța
rea la experimentarea de noi tipuri
de arme nucleare. Au fost operate
arestări. Reprezentanți ai mișcărilor
pentru pace din S.U.A. au anunțat
pentru sîmbătă o amplă manifestație
de protest împotriva rachetelor „Tri
dent 2", informează agenția A.P.

AMERICA CENTRALA

In sprijinul eforturilor de pace
ale „Grupului de la Contadora"
CIUDAD DE PANAMA 16 (Ager
pres). — Luna viitoare va avea loc
în Panama o reuniune a parlamen
tarilor din țările membre ale „Grupu
lui de la Contadora" și ale „Grupu
lui de sprijin" consacrată consolidă
rii procesului de pace în America
Centrală — a anunțat președintele
Adunării Legislative panameze, citat
de agenția Ppensa Latina. Subliniind
că această întîlnire este privită ca o
contribuție la soluționarea situației
existente în regiune exclusiv pe ca
lea dialogului și înțelegerii, el a opi
nat că actuala criză centroamericană
trebuie să facă obiectul unei analize
fără nici un amestec din afară, iar
rezolvarea ei să aparțină părților
implicate, independent de presiunile

externe. La reuniune vor participa și
parlamentari din America Centrală.

MANAGUA 16 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Managua,
ministrul adjunct nicaraguan al re
lațiilor externe, Victor Hugo Tinoco,
a reafirmat sprijinul guvernului sandinist față de noua acțiune de pace
pe care o vor iniția luni „Grupul de
la Contadora", „Grupul de sprijin",
împreună cu secretarii generali ai
Organizației Națiunilor Unite și Or
ganizației Statelor Americane. O
soluție negociată este singura favo
rabilă intereselor țărilor centroamericane, a spus el, adăugind că Ni
caragua are o atitudine deschisă față
de orice modalitate care contribuie
la progresul tratativelor de pace.

Evoluțiile nefavorabile de pe piețele financiare
îngrijorează partenerii comerciali occidentali ai S.U.A.
Reducerea valorii dolarului poate provoca recrudescența inflației
ți recesiunii
WASHINGTON 16 (Agerpres). —
s-a înregistrat un deficit comer
Principalii parteneri comerciali occi
cial lunar record de peste 19 mi
dentali ai Statelor Unite urmăresc
liarde dolari. în declarații făcute de
cu preocupare evoluțiile de pe piețe
oficialități americane, arată Associa
le financiare, unde valoarea dolaru
ted Press, s-a lăsat să se înțeleagă
lui a scăzut considerabil, scrie, încă Administrația S.U.A. consideră
tr-un comentariu, agenția Associated
că reducerea valorii dolarului ar pu
Press. „Anumiți oameni din Japonia
tea contribui la diminuarea acestui
consideră că paritatea dintre dolar și
enorm deficit comercial. Scăderea
yen este manipulată de către guver
cursului „biletului verde" prezintă
nul S.U.A.", declara, în legătură cu
însă și riscuri, apreciază Associated
aceasta, Yoshihisa Kital, economist
Press. Ea poate provoca o recrudes
la Banca centrală niponă, care atră
cență a fenomenului inflaționist și
gea atenția că, în rîndul japonezilor,
chiar o revigorare a recesiunii.
se intensifică „sentimentele antiamericane". De asemenea, la Paris, mi
BONN 16 (Agerpres). — In legă
nistrul francez de finanțe, Edouard
tură cu faptul că în cursul zilei de
Balladur, menționa că țările vestjoi nivelul dolarului a fost la Frank
europene „apreciază că noua cădere
furt pe Main de 1,835 mărci, experțil
a dolarului este excesivă, nejustifi
financiari, citați de agenția France
cată și că ea afectează economia
Presse, apreciază că guvernul ameri
mondială".
can are intenția de a nu opri decli
Actualul declin al valorii monedei
nul monedei naționale, pentru ă con
americane a Început Înainte de sfirtribui la redresarea balanței comer
șitul anului trecut, după ce guver
nul S.U.A. anunțase anterior că
ciale.

16,2 milioane de șomeri In țările Pieței comune
BRUXELLES 16 (Agerpres). — La
Bruxelles s-a anunțat că In țărila
Pieței comune în prezent se înregis
trează 16,2 milioane de șomeri. In
ultimele 12 luni, totalul șomerilor

din țările C.E.E. a sporit cu 130 de
mii de oameni, numărul tinerilor în
rîndurile lor reprezentînd peste 38
la sută.
r

AGENDA DIPLOMATICĂ
• La Moscova a avut loc o în
trevedere Intre Eduard Șevardnadze, ministrul de externe al Uniunii
Sovietice, șl Timothy Renton, mi
nistru de stat pentru afacerile ex
terne al Marii Britanii, anunțâ
agenția T.A.S.S. A fost efectuat un
schimb de păreri, privind situația
Internațională actuală. • Secreta
rul de stat american, George
Shultz, s-a întors la Washington
din turneul efectuat In mai multe
țări africane, in cursul căruia a
examinat cu oficialități din țările
respective probleme ale relațiilor
politice și economice dintre Statele
Unite și Africa, ca și o serie de
aspecte ale situației internaționale.
• La Varșovia au început, vineri,
convorbirile dintre Wojciech Jaru
zelski, președintele Consiliului de
Stat al R. P. Polone, și Yasuhiro

Nakasone, primul ministru al Ja
poniei. După cum transmite agen
ția P.A.P., la aceste convorbiri
participă șl Zbigniew Messner, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R. P. Polone. • La Jakarta au
avut loc convorbiri Intre președin
ții Indoneziei, Suharto, și Republicii
Bangladesh, Muhammad Ershad,
aflat in vizită oficială. Cei doi șefi
de stat au abordat, in principal,
modalitățile de extindere a rela
țiilor economice bilaterale și as
pecte legate de situația politică
din Asia de Sud-Est, menționează
agenția indoneziană de presă Antara. • Aflqt în vizită oiicială la
Roma, regele Hussein al Iordaniei
a avut o întrevedere cu președin
tele Italiei, Francesco Cossiga, și
convorbiri cu ministrul de externe
Giulio Andreotti.
(Agerpres)

PUTERNICĂ DEZAPROBARE
A ACȚIUNILOR R.S.A.

Ședința lărgită a Biroului Politic ol C. C. al P. C. Chinez

de destabilizare a situației
din Africa australă
DAR ES SALAAM 16 (Agerpres).
— Președintele Tanzaniei, Aii Has
san Mwinyi, a condamnat Africa de
Sud pentru politica de destabilizare
a situației din țările vecine. El a arătat că Mozambicul trece printr-o
situație grea ca urmare a acțiunilor
bandelor antiguvernamentale în spa
tele cărora se află R.S.A. Mwinyi a
adresat întregii populații a țării, tu
turor statelor africane apelul de a
sprijini cu și mai multă hotărire Mo
zambicul, victimă a agresiunilor re
petate ale regimului rasist de la Pre
toria.

HARARE 16 (Agerpres). — La Vic
toria Falls, în Zimbabwe, s-au în
cheiat convorbirile dintre primul mi
nistru Zimbabwean, Robert Mugabe,
și președintele Mozambicului, Joa
quim Chissano. în comunicatul co
mun dat publicității cu acest prilej,
se arată că părțile au convenit să
continue cooperarea pentru înfrîngerea forțelor contrarevoluționare mer
cenare din Mozambic. Totodată, sînt
exprimate îngrijorarea ambelor părți
față de deteriorarea situației din
Africa australă și convingerea lor că
pacea și stabilitatea nu vor putea fi
instaurate decît după abolirea regi
mului rasist sud-african. Cei doi con
ducători africani au adresat un apel
la intensificarea eforturilor de Izolare
a regimului rasist de la Pretoria.
MAPUTO 16 (Agerpres). — Primul
ministru al Mozambicului, Mario
Machungo, a arătat că peste 100 000
de mozambicani și-au pierdut viața
ca urmare a războiului nedeclarat la
care recurge Africa de Sud împotri
va țării sale.

Tovarășul Zhao Ziyang ales in funcția de secretar general
interimar al C.C. al P.C.C.
BEIJING 16 (Agerpres). — Vineri,
Biroul Politic l-a ales tn unanimi
Ia Beijing a avut Ioc o ședință
tate pe tovarășul Zhao Ziyang în
lărgită a Biroului Politic al C.C. al
funcția de secretar general interimar
P.C. Chinez. Agenția China Nouă
al C.C. al P.C. Chinez.
arată că în cadrul ședinței tovarășul
Aceste hotărîrl vor fl prezentate
Hu Yaobang și-a făcut autocritica
spre aprobare viitoarei plenare a
în legătură cu greșelile comise în
C.C.
al P.C. Chinez. Hu Yaobang tși
probleme majore ale politicii parti
menține calitățile de membru al
dului. El a cerut Comitetului Cen
Biroului Politic și membru al Comi
tral să-i aprobe cererea de demisie
tetului Permanent al Biroului Politic
din funcția de secretar general al
al C.C. al P.C. Chinez — arată agen
C.C. al P.C. Chinez. Cererea sa a
fost aprobată.
ția China Nouă.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Organism arab de bune oficii pentru încetarea luptelor
din zona taberelor de reiugiafi palestinieni din Liban • Pre
lungirea mandatului V.N.I.F.I.L.
DAMASC 16 (Agerpres). — Comi
tetul de bune oficii al Ligii Arabe
pentru încetarea luptelor din zona
taberelor de refugiați palestinieni
din Liban și-a încheiat misiunea în
treprinsă la Damasc, după primirea
membrilor ei de președintele Siriei,
Hafez Al-Assad. In cadrul întîlnirii
au fost analizate diferite aspecte ale
misiunii comitetului. După cum a
anunțat agenția S.A.N.A., președin
tele Hafez Al-Assad și-a exprimat
dorința ca eforturile comitetului să
fie încununate cu succes. Comitetul
include reprezentanți la nivel minis
terial a șapte state arabe și pe secre
tarul general al Ligii Arabe, Chedli
Klibi.
O sursă oficială din Beirut, unde
membrii comitetului au avut anterior
convorbiri cu oficialitățile libaneze,
a relevat că organismul arab de bune
oficii a prezentat un plan în patru
puncte care prevede încetarea focu
lui, ridicarea asediului asupra tabe
relor de refugiați palestinieni, retra
gerea luptătorilor pe pozițiile anteri

AGENȚIILE DE PRESA

e scurt
PREȘEDINTELE
ECUADORU
LUI, Leon Febres Cordero, a fost
sechestrat de un grup de militari
aparținînd forțelor aeriene ecuadoriene — a declarat, la Wa
shington, ministrul relațiilor ex
terne, Rafael Garcia Velasco.
Potrivit informațiilor transmise
de posturile de radio din Ecua
dor, acțiunea s-a produs la baza
aeriană Taura, din orașul Gua
yaquil. Se menționează că au
torii operațiunii ar fi cerut elibe
rarea generalului Frank Vargas
Pazzos, aflat sub stare de arest in
urma unei rebeliuni militare, care
a avut loc anul trecut.

GREVA. Zeci de mjl de munci
tori siderurgiști au participat vi
neri în 25 de orașe din R.F.G. la
o grevă de o zi, protestînd împo
triva concedierilor masive din
această ramură de activitate, anun
ță agenția A.D.N. Se anticipează
că in viitorul apropiat in jur de
20 000 de muncitori metalurgiști își
vor pierde slujbele, ca urmare a
restrîngerii activității.

PLENARA. La Bogota s-au des
fășurat lucrările plenarei C.C. al
P.C. din Columbia, care a exami
nat situația politică internă și a
elaborat programul de activitate al
partidului pentru anul acesta. Ra
portul la plenară a fost prezentat
de Gilberto Vieira, secretar general
al C.C. al P.C. din Columbia.

L

LA KABUL s-au încheiat lucră
rile Congresului Frontului Patrio
tic Național. Agenția Bakhtar in
formează că, printr-o rezoluție,
congresul a însărcinat Consiliul
Central al Frontului să asigure
participarea activă a tuturor Ia
procesul de reconciliere, să orga
nizeze un dialog patriotic, larg șl
constructiv, cooperînd cu persona
litățile politice din Afganistan pen
tru atragerea acestora în conduce
rea consiliilor Frontului. Congresul
a schimbat denumirea Frontului
Național Patriotic In Frontul Na
țional al R.D. Afganistan șl a ales
noi membri In Consiliul central.
Abbul Rahim Hatev a fost reales
președinte al Frontului.

PROTEST. Guvernul Mexicului
a adresat S.U.A. un protest împo
triva măsurii adoptate de Statele
Unite de a limita unele importuri
de produse agricole mexicane. Ob
servatorii din Ciudad de Mexico,

oare ciocnirilor și
dialog între părți.

angajarea

unul

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate, reunit în
sesiune la New York, a aprobat, în
unanimitate, prelungirea cu încă șase
luni a mandatului Forței Interimare
O.N.U. din Liban (U.N.I.F.I.L.). în
rezoluția adoptată cu acest prilej se
menționează, de asemenea, că țările
membre ale consiliului își reafirmă
sprijinul ferm pentru integritatea te
ritorială, suveranitatea și indepen
dența Libanului în limita frontiere
lor internațional recunoscute.
Votul a fost precedat de dezbate
rea unui raport al secretarului ge
neral al O.N.U. privind activitatea
U.N.I.F.I.L., în care se atrage, intre
altele, atenția asupra faptului că mi
litarii din contingentele ce îl for
mează au fost împiedicați să-șî în
deplinească in totalitate misiunea șl
au constituit obiectivul unor acte
agresive, notează U.P.I.

citați de agențiile de presă, relevă
că măsura americană lovește pu
ternic economia mexicană, care resimte o nevoie acută de venituri
valutare pentru rambursarea dato
riei sale externe, ce depășește 100
de miliarde de dolari.
DECLARAȚIE. Agenția A.C.T.C.
a dat publicității o declarație în
legătură cu calomniile difuzate de
autoritățile sud-coreene, oare au
inventat o așa-numită „încercare
de răpire a unui cetățean sudcoreean din Singapore". Această
calomnie vizează să abată atenția
poporului de la situația extrem de
critică din Coreea de Sud — sub
liniază A.C.T.C. Declarația arată că
regimul dictatorial de la Seul
urmărește, prin asemenea calomnii,
să incite confruntarea intre Nord
și Sud într-un moment cînd R.P.D.
Coreeană avansează constant pro
puneri rezonabile de atenuare a
tensiunii și instaurarea încrederii
în Peninsula Coreea.
ACCIDENT. Un camion încărcat
cu nouă tone de substanțe radio
active a suferit un accident pe o
autostradă din R.F.G., In apropiere
de Freiburg. Numai datorită unei
întîmplări fericite nu s-a produs o
scurgere de radiații în atmosferă.

SPRE STAȚIA ORBITALA ȘTIINȚIFICA SOVIETICA „MIR", tn
conformitate cu programul de asigurare in continuare a funcționalității
stației orbitale științifice sovietice „Mir", la 16 ianuarie, in Uniunea So
vietică a fost lansată nava cosmică automată de transport „Progress-27“,
anunță agenția ft. A.S.S, Nava a fost înscrisă pe o orbită cu parametri de
280 kilometri la apogeu, 189 kilometri la perigeu, perioada de rotație in
jurul Pămîntului de 88,9 minute și înclinația față de planul ecuatorial de
51,6 grade. Potrivit datelor telemetrice, sistemele de bord funcționează
normal.

RIGORILE IERNII

Uriașa energie a atomului să slujeuscă
numui păcii și progresului omenirii!
Este o realitate incontestabilă că
niciodată umanitatea nu a fost con
fruntată cu probleme atît de grave
cum este în prezent. Niciodată asu
pra oamenilor, a vieții și civilizației
nu au planat atîtea pericole cum
sînt cele generate de acumulările in
credibile de mijloase cu uriașă pu
tere de distrugere, cum sînt armele
nucleare. Pe bună dreptate în ase
menea condiții, România socialistă,
președintele Nicolae Ceaușescu au
arătat că problema fundamentală a
vremurilor noastre o constituie de
zarmarea, in primul rind dezarma
rea nucleară.
Nu este greu de imaginat, pe baza
bogatelor informații științifice, a
unor modele realiste, să se de
monstreze efectele dezastruoase ale
unui conflict nuclear. Există în această privință o imensă arhivă de
documente în care sînt larg înfăți
șate efectele distrugătoare — pe ter
men scurt și pe termen lung — ale
exploziilor de la Hiroshima șl Na
gasaki, deși bombele utilizate au fost
mici în raport cu cele perfecționate
de astăzi. Iar tragediile zguduitoare
din Japonia ar fi cu totul minore,
insignifiante în comparație cu ceea
ce ar însemna un conflict nuclear
generalizat.
în ultimii ani, cercetări complexe au dus la concluzia că declanșarea unui război nuclear.
chiar prin antrenarea numai a unei
fracțiuni din totalul armelor atomi
ce, ar provoca ceea ce savanții au
denumit „iarna nucleară", cu efecte
ireversibile asupra mediului încon
jurător, a faunei și florei, a înseși
condițiilor de menținere a vieții pe
planeta noastră.
Este adevărat că, din fericire, In
afara celor două bombe atomice lan
sate asupra orașelor japoneze, lumea
nu a mai cunoscut „pe viu" aseme
nea tragedii. însă tot atît de ade
vărat este că deși armele nucleare
nu au fost folpsite In nici unul din
numeroasele conflicte care au însîngerat lumea postbelică, experien
țele nucleare — pină acum în număr
de peste 1 600 — au avut și au gra
ve consecințe. Astăzi știința permite
să se afirme că experiențele cu
arme nucleare, pe lingă faptul că
reprezintă o parte componentă a
cursei înarmărilor și un stimulator

al acesteia, contribuie atit la proli
ferarea monstruoasă a armamente
lor nucleare, cit și la permanenta
deteriorare a echilibrului ecologic.
Experiențele nucleare efectuate în
atmosferă au provocat creșterea ra
diației ionizate, căderi radioactive,
nori de particule ușoare ionizate,
care, căzînd după un timp pe sol,
au dus la sporirea pericolelor de
îmbolnăviri • de cancer, de provocare
a unor mutații cromozomiale etc.
Prin aceste experiențe, în perioada
postbelică s-au dispersat tn atmo
sferă între 10 $1 20 tone plutoniu ra-

nunțat dlntotdeauna și cu hotărire
pentru încetarea imediată a tuturor
experiențelor cu arme nucleare, in
diferent de mediul in care ar fi
efectuate. Interesele fundamentala
ale intregii umanități cer ca ato
mul — așa cum sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — să revină
Ia menirea lui firească, să fie pus
să aducă lumina in sate și orașe, in
fabrici și uzine, in casele oamenilor,
să le ușureze munca, să le facă viața
mai bogată, mai frumoasă, nu să
semene moartea, Întunericul.
într-adevăr, cercetările care vlzea-

• Potrivit statisticilor publicate, pină in prezent au fost
efectuate peste 1 600 experiențe nucleare, din care aproape
jumătate in perioada de după convenirea Tratatului privind
interzicerea experiențelor nucleare in atmosferă, in spațiul
extraatmosferic și în apă.
• Numai in anul trecut, In condițiile cind U.R.S.S. aplica
In mod unilateral moratoriul, au avut loc 21 experiențe nu

dioactiv „neexplodat", care au făcui
să crească de mai multe ori nivelul
radioactivității de pe Terra, savanțl
de reputație mondială atrăgind aten
ția, in repetate rînduri, asupra gra
velor amenințări pe care le prezintă
această situație asupra speciei uma
ne, inclusiv prin mutațiile genetica
pe care le poate provoca.
Nu mai puțin periculoase slnt ex
periențele nucleare subterane
—
îngăduite din păcate prin lacunele
tratatului din 1963 care a interzis
experiențele în atmosferă, In spațiul
extraatmosferic și în apă — existînd permanent riscul ca produsele
de fisiune să contamineze biosfera
prin intermediul rocilor „suprasatu
rate" de radioactivitate sau cu pri
lejul „aerisirii" cavităților unde au
loc testele. Există, de asemenea, o
serie de aprecieri că experiențele
nucleare subterane pot avea efecte
și asupra fenomenelor seismice, a
mișcărilor scoarței terestre.
Tocmai pornind dela asemenea
realități, România socialistă s-a pro-

ză folosirea pașnică ■ energiei nu
cleare în diferite domenii ale vieții
economico-sociale au condus la re
zultate deosebit de importante, a
căror aplicare largă este menită să
revoluționeze domenii Întregi de
activitate. Pentru industrie au fost
elaborate metode și tehnici nucleare
și s-au construit aparate și Instalații
care permit controlul și automatiza
rea unor procese tehnologice cu
efecte remarcabile. Studiile efectuate
au arătat că la un dolar cheltuit în
cercetările vizînd aplicarea în scopuri civile a energiei atomice se ob
țin efecte economice în Industrie de
50 pină la 100 dolari. Introducerea
rezultatelor acestor cercetări în in
dustrie conduce, în același timp, la
creșterea calității produselor, redu
cerea consumurilor de energie șl
materii prime, valorificarea superi
oară a unor materii prime ș.a.
în condițiile cînd sursele de energie
clasică își fac simțit tot mai mult ca
racterul limitat, capătă o importanță
tot mai mare extinderea folosirii ener-

giei nucleare pentru obținerea energiei electrice, proces cu o pondere
crescindă in balanța energetică mon
dială. Astfel, dacă la începutul anu
lui 1984, circa 12 la sută din totalul
energiei electrice era produsă în cen
trale ' nuclearo-electrice, către anul
2 000, potrivit unor prognoze întocmi
te la finele anului 1986, ponderea ur
mează 6ă urce la 20 la sută din to
tal. în legătură cu acest tip de ener
gie specialiștii au calculat că prin
convertirea actualelor cheltuieli mili
tare mondiale — din care o bună
parte revine armelor nucleare — în

cu folosire în scopuri pașnice a ener
gici nucleare este frinată, pe de o
parte, de lipsa de fonduri — care se
găsesc însă din belșug atunci cînd
este vorba de utilizări în scopuri mi
litare I — iar pe de altă parte de ca
racterul secret al unora dintre cerce
tări, determinat și de relativa corela
ție cu cercetările militare. în dome
niul fizicii nucleare, dezvoltarea cer
cetărilor fundamentale presupune, pe
Ungă cercetători talentați. și mijloace
financiare apreciabile. Acceleratoare
le de particule sau de ioni grei — cu ajutorul cărora se pot obține infor-

cleare, in timp ce în 1985 s-au desfășurat 30 asemenea
experiențe.
• Puterea explozivă a detonărilor atomice experimen
tale a sporit de la 25 kilotone TNT in 1945 la 650 megatone
in anii 1946—1963 și la 680 megatone în anii 1964—1980.
• In urma experiențelor nucleare au fost degajate
10-20 tone de plutoniu radioactiv, care infestează atmosfera
Terrei.

alocațil pașnice, s-ar putea construi
1 000 centrale nuclearo-electrice, fie
care cu o putere instalată de 500 MW.
Aplicațiile radioizotopilor in me
dicinii au condus la o adevărată re
voluție In procesul de diagnostic al
bolilor diferitelor organe. S-a îmbu
nătățit considerabil calitatea diagnos
ticului și s-a redus timpul în care
acesta se poate stabili. Imaginea unor
organe ca piămînul, ficatul, glanda
tiroidă, a creierului se poate obține
In citeva minute, putindu-se astfel
lua operativ deciziile ce se impun.
Aplicații cu rezultate remarcabile
au fost obținute in biologie, bioingi
nerie, agricultură, zootehnie. Marcînd
citeva elemente cu care se hrănesc
plantele este posibil să se stabilească
modul de asimilare și în consecință
măsurile adecvate pentru folosirea
îngrășămintelor pe diferite soluri.
Efectele asupra producției și a
cheltuielilor pentru obținerea acesto
ra sînt considerabile.
Este Insă sigur că dezvoltarea șl
perfecționarea metodelor și tehnicilor

/
mâții prețioase asupra structurii nu
cleului atomic, structurii subnucleare
și a forțelor nucleare, cu aplicații de
nebănuit în viața economico-socială
— costă de la citeva milioane iau
zeci de milioane de dolari cele exis
tente pînă la citeva miliarde de do
lari cele în proiect. Deși sumele
amintite par mari, ele reprezintă un
procent neînsemnat din cheltuielile
militare. Este în interesul omenirii
să se concentreze eforturile pentru
lărgirea și adîncirea cunoștințelor
umane, să pătrundă în lumea fasci
nantă a comportării materiei nuclea
re și să nu se cheltuiască fonduri
inutile în scopuri de distrugere.
în prezent se fac, după cum se
știe, cercetări’ avansate pentru folo
sirea reacției de fuziune ca o vastă
sursă de energie pașnică (pînă acum
această reacție a fost folosită la
realizarea bombelor cu hidrogen).
Cercetările avansează însă greu
deoarece problemele ce trebuie rezol
vate (elaborarea unui sistem prin
care reacția să fie lentă și controlată)

presupun cheltuieli ce depășesc posi
bilitățile chiar și ale unei țări cu po
tențial economic ridicat. Punerea la
punct a acestei tehnologii — prin
unirea eforturilor mai multor stale
— obținerea unor mari resurse fi
nanciare și materiale prin reducerea
cursei înarmărilor ar permite abor
darea acestei alternative de mara
perspectivă în domeniul energiei.
Iată doar dteva aspecte privitoare
la corelația dintre dezarmarea nu
cleară și dezvoltarea economico-socială. Practic se poate afirma că prin
vasta și impresionanta arie de cuprin
dere a „atomului pașnic" se pot
determina — și rezultatele înregistrate
pină In prezent demonstrează realis
mul unor asemenea aprecieri —
efecte din cele mai benefice asupra
vieții tuturor popoarelor, In măsură
să propulseze progresul economic și
social general.
Firește, aplicațiile pașnice ale
energiei atomice presupun experiențe.
Dar asemenea experiențe nu au un
caracter nociv, ele sînt binevenite,
utile vieții omului, slujind progresu
lui șl neavînd nimic comun cu experimentările tipurilor de arme spre a
obține forțe de distrugere tot mai
cumplite. O asemenea perspectivă
impune însă cu atît mai mult ca fac
torii de răspundere ai statelor, gu
vernelor, conducătorii politici să ac
ționeze pentru a opri cursa înarmări
lor nucleare, pentru încetarea ime
diată a experiențelor atomice —
cerință primordială, pas absolut ne
cesar pe calea înfăptuirii dezarmării
nucleare, a folosirii tuturor cuceriri
lor geniului uman — cu prioritate a
valențelor pașnice ale atomului —
pentru asigurarea unei lumi fără
arme, o lume mai bună și mai
dreaptă.
Asemenea Întregului popor român,
cercetătorii și oamenii de știință din
țara noastră apreciază că materiali
zarea unor asemenea deziderate
fundamentale ar răspunde intereselor
vitale ale întregii omeniri, fiind de
natură să deschidă perspective lumi
noase civilizației contemporane.

Dr. G. SEMENESCU

Institutul de fizică și inginerie
nucleară

WASHINGTON 16 (Agerpres). —
Timpul nefavorabil a afectat regiuni
din nord-estul și centrul Statelor
Unite. „Recordul" de frig s-a înre
gistrat în Dakota de Nord — minus
45 grade Celsius. în acest stat se
semnalează și ninsori abundente,
în statul Washington, din vestul În
depărtat, trei persoane și-au pierdut
viața ca urmare a condițiilor clima
tice deosebit de grele.

VIENA 16 (Agerpres). — în ulti
mele 24 de ore, în întreaga Austrie a
bîntuit un puternic viscol. Aeroportul
internațional din apropierea Vienei
a fost închis. în munți, numeroase
localități au fost izolate din cauza
zăpezilor care blochează trecătorile
și tunelurile.

BUDAPESTA 16 (Agerpres). —
După cum relatează agenția M.T.I.,
încălzirea timpului care s-a produs
in R.P. Ungară după cel mai puter
nic frig înregistrat în ultima sută de
ani în această țară a atras după sine
formarea poleiului pe șosele. Cu aju
torul unităților militare s-au efec
tuat lucrări de curățire a zăpezii de
pe principalele căi de comunicație.
Temporar, în unele Întreprinderi in
dustriale a fost necesară limitare»
consumului de energie electrică.
BELGRAD 16 (Agerpres). — în
R.S.F. Iugoslavia au fost înregistra
te, în ultimele zile, abundente căderi
de zăpadă, care au îngreunat, în
continuare, traficul. în special In
Slovenia și Croația, pe anumite
rute, transportul este, practic, para
lizat, iar la Liubliana și în alte lo
calități din Slovenia cursurile școla
re au fost întrerupte pînă la 19 ia
nuarie.
BEIJING 16 (Agerpres). — Liniile
de cale ferată din China de nordest afectate de ninsorile abundente
au fost redeschise traficului, anunță
agenția China Nouă, precizînd că la
lucrările de deszăpezire au luat parte
300 000 de persoane. în perioada 9—12
ianuarie, această parte a Chinei a
fost lovită de viscole puternice. Iar
temperatura a scăzut cu mult sub
zero grade.

LONDRA 16 (Agerpres). — în gara
londoneză Charing Cross, care are
cel mai mare trafic, a fost pus un
afiș mare prin care — datorită con
dițiilor atmosferice nefavorabile —
direcția căilor ferate avertiza pe
călători : „Există puține șanse să
ajungeți la destinația propusă, iar
dacă plecați există și mai puține ca
noi să vă aducem înapoi. Cei care
insistă să plece o fac pe deplina lor
răspundere".
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