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SPORIȚI PRODUCȚIA DE ENERGIE,
ECONOMISIȚI ENERGIA!
Acționați pe toate căile,
acasă și la locul de muncă!
® In toate întreprinderile să se
aplice un regim rațional de lucru pe
toată durata zilei și a săptămînii, astfel
încît să se asigure echilibrarea consu
mului energetic.
• In fiecare unitate economică să se
acționeze cu hotărîre pentru utilizarea
în producție a celor mai eficiente tehno
logii din punct de vedere energetic,
pentru folosirea celor mai gospodărești
soluții de economisire.

® In interesul economiei naționale,
consumurile energetice din sectoarele
neproductive să fie reduse drastic.
® Fiecare cetățean are datoria să
folosească cu maximă grijă energia elec
trică, limitând la strictul necesar consu
mul casnic.
• In toate sectoarele, acasă și la lo
cul de muncă să se asigure o reducere
severă a consumului energetic în orele
de vîrf 17-23.

Termocentralelor-cit mai mult
cărbune și numai de bună calitate!
• In fiecare unitate minieră trebuie
să se acționeze cu toate forțele pentru a
se obține zilnic cantități sporite de căr
bune pentru termocentrale.
• Să se acorde atenție maximă cali
tății cărbunelui I Se interzice livrarea de
cărbune cu corpuri străine, precum și
cu cantități de steril peste prevederile
din standardele în vigoare.
® Pentru a livra ritmic cărbunele
necesar termocentralelor, să se ia mă
suri pentru asigurarea din timp și folo
sirea din plin a mijloacelor de transport.

Pentru asigurarea energiei-electrice necSsare desfășurării in bune
condiții a producției in toate ramurile economiei naționale, un rol decisiv
revine oamenilor muncii din centralele electrice, și îndeosebi celor din
termocentralele pe cărbune. Totodată, în această perioadă, cînd în
întreaga țară au căzut ninsori abundente, iar temperaturile sînt scăzute,
livrarea ritmică a energiei electrice necesare, precum și economisirea
severă a tuturor resurselor energetice capătă o importanță cu totul
deosebită. In spiritul sarcinilor stabilite la recenta ședință a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. este necesar să se ia toate măsurile
pentru realizarea in cele mai bune condiții a programului energetic,
pentru buna funcționare a centralelor electrice pe cărbune. Fără îndoială,
funcționarea centralelor la capacitatea planificată depinde nemijlocit și
de livrarea ritmică a cantităților programate de cărbune, cu o putere
calorică corespunzătoare.
Ancheta „Scinteii" de azi, întreprinsă în bazinele carbonifere Sărmășag, Rovinari și Voivozi, își propune tocmai de aceea să' pre
zinte aspecte privind acțiunile și măsurile luate pentru Impulsionarea rit
mului de extracție și livrare a cărbunelui, precum și preocupările minerilor
In direcția asigurării calității cărbunelui livrat termocentralelor.
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Forța spiritului de economisire a energiei
giei șl una privind dezvoltarea ener
giilor care să înlocuiască petrolul ;
Administrația națională a energiei
din • Suedia este primul organism
central din această țară, care, de mai
bine de trei ani, stimulează promo
varea celor mai eficiente măsuri de
economisire a energiei ; în Ceho
slovacia se desfășoară o largă în
trecere sub deviza „Pentru utilizarea
partidului nostru, nu numai o alter eficientă, rațională a energiei și com
nativă de conjunctură în satisface bustibilului" ; in Uniunea Sovietică,
rea unor cerințe ale economiei, ci o prin reducerea cu 7—9 la sută a con
dovadă a seriozității cu care sînt sumului energetic pentru realizarea
privite Implicațiile crizei energetice, venitului național planificat în acest
a răspunderii cu care generațiile ac- cincinal
_____ se va obține o economie de
tuale abordează viitorul, șansele și energie echivalentă cu 200—230 mili-

Analizlnd măsurile necesare pentru desfășurarea ritmică a activității
economico-sociale in acest an. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
a trasat sarcina de a se acționa cu toate forțele pentru producerea și li
vrarea ritmică, potrivit cerințelor economiei, a energiei electrice, precum
și pentru economisirea ei cu maximă severitate. Pretutindeni, in lumina
indicațiilor tovarășului, Nicolae Ceaușescu, trebuie să se manifeste maximă
grijă gospodărească, astfel incit fiecare kilowatt-oră să fie folosit judicios,
cu eficiență superioară, creindu-se condiții pentru desfășurarea normală
a activității economico-sociale.
De aproape doi ani, de cînd prețul
mondial al petrolului a început să
stagneze și, apoi, să scadă vertiginos,
lumea pare să răsufle ușurată, simțindu-se parcă eliberată de obsesia
crizei energetice. Cit este de nefi
rească o atare stare de relaxare !
Unii viitorologi mai temperamentali
s-au grăbit chiar să exclame : nimic
și nimeni nu va mai putea aduce
omenirea In debusolarea în care au
aruncat-o „șocurile" prețului petro
lului din deceniul al optulea. Cită
eroare! Pentru că, dincolo de
manipulările de culise ale prețului
petrolului — țițeiul este o resursă
energetică importantă, fără îndoială,
dar nu unică — studiile cele mai
meticuloase indică o „viață" scurtă
a principalelor izvoare energetice ale
Terrei. Așa, de pildă, rezervele acce
sibile de petrol, care totalizează in
prfezent 94 miliarde tone, vor fi prac
tic epuizate în toate regiunile lumii
în următorii 45—50 de ani. Totodată,
resursele actuale de uraniu — de
care se leagă in prezent o principală
speranță în alternativele la petrol —
vor fi epuizate, in principalele țări
capitaliste, pînă In anul 2050.
Fie și numai aceste două argu
mente, ca să nu mai vorbim de ce
rințele mereu sporite de energie de
la un an la altul, sînt suficiente pen
tru a arăta actualitatea deplină a
unei exigențe fundamentale a civili
zației industriale moderne : economi
sirea energici. Este un merit al
partidului nostru, al secretarului
său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a fi stabilit,
pe baza unei temeinice analize a
realităților din economia româneas
că și din economia mondială, un
amplu și complex program de eco
nomisire a resurselor energetice, cu
mult inainte de a fi Izbucnit criza
energetică. Gospodărirea judicioasă
și economisirea severă a resurselor
energetice constituie, în concepția

A GÎNDI ECONOMIC,
A ACȚIONA GOSPODĂREȘTE
posibilitățile de progres ale genera
țiilor de miine.
Interpretate uneori subiectiv, chiar
eronat de către omul aflat departe
de realitățile producției materiale,
măsurile de economisire severă a
energiei și combustibilului nu sînt
un însoțitor șicanant al țărilor in
curs de dezvoltare sau al țărilor cu
resurse energetice sărace. Tot mai
mult, șl țările dezvoltate șl țările
bogate in resurse energetice sînt pre
ocupate cu maximă seriozitate
de
finalizarea unor cuprinzătoare pro
grame de gospodărire rațională a
energiei. în R.F.G., după ce un de
ceniu întreg de la declanșarea crizei
petrolului, în asigurarea surselor
energetice pe primul plan s-a situat
dezvoltarea energetică nucleară și a
producției termocentralelor pe bază
de cărbune, în ultimi! trei ani accen
tul principal este pus pe economi
sirea energiei ; în Marea Britanie,
țară cu mari resurse energetice —
chiar dacă guvernul a declarat că nu
intră în atribuțiile sale să planifice
oferta și cererea de energie — în 1983
a fost creat Oficiul pentru economi
sirea energiei, care funcționează în
cadrul Ministerului Energiei ; în Ja
ponia a fost votată o lege specială
privind raționalizarea utilizării ener

lizarea unei acțiuni care este, în pri
mul rind, în interesul său. Dintr-o
asemenea atitudine fermă s-au obți
nut, în ultimii ani, efecte de incon
testabilă valoare in reducerea con
sumurilor energetice. Dacă pînă în
1973 — cînd s-a declanșat criza ener
getică mondială — în țările membre
ale O.E.C.D. — ritmurile de creștere
economică au fost însoțite de ritmuri
identice ale consumurilor energetice,
în anii ce au urmat, ritmurile consu
murilor de energie au fost substan
țial încetinite. Astfel, ritmul de dez
voltare de 2,3 la sută anual a fost
asigurai în condițiile reducerii consu
murilor energetice in medie cu 1,8 la
sută anual.
Sînt incontestabile, de asemenea,
efectele pozitive înregistrate în ulti
mii ani în economia noastră ca ur-,
(nare a înfăptuirii neabătute a pro
gramului de economisire a resurse
lor energetice stabilit de partid. în
sute și sute de întreprinderi, într-un
timp relativ scurt, s-a demonstrat că
pot fi atinse ritmuri înalte de spori
re a producției, că sarcinile pot fi
realizate exemplar in condițiile redu
cerii uneori de-a dreptul spectacu
loase a consumurilor energetice. Așa
de pildă, in ultimii șase ani, ritmul
de creștere a venitului național a fost
de 2,5 ori mai mare decit ritmul de
creștere a consumului de energie,
decalaj apreciabil, care va fi simțitor
accentuat in acest cincinal. Totuși,
realitatea dovedește că, în continua
re, consumurile energetice într-o
serie de întreprinderi și pe an
samblul economiei sint încă mari,
ele depășind de 2—3 ori nivelurile
înregistrate pe unitatea de venit na
țional în unele țări dezvoltate.
Problemele consumurilor energe
tice nu pot fi abordate eficient nu
mai într-o viziune globalistă în sine.
Nu este suficient să se constate că
într-o anumită perioadă consumurile
energetice au scăzut sau că nivelul
lor este încă ridicat, ci trebuie făcuți
cu maximă atenție și precizie și pa
șii următori pentru a se analiza de
ce, care sînt cauzele și care sînt mă
surile ce trebuie întreprinse în con
tinuare.

oane tone combustibil convențional.
■ Dincolo de caracterul mai mult sau
mai puțin original al acestor măsuri
de economisire, concluzia principală
care se degajă din simpla lor enume
rare este că, în tot mai multe țări in
dustrializate. economisirea severă a
energiei a devenit o componentă a
politicii economice de stat, energofagii fiind sfătuiți sau obligați prin
măsuri sau legi speciale să dovedeas
că cumpătare, să-și reconsidere ati
tudinea pe care o au față de materia
vitală a producției materiale moder
ne — energia. Și chiar dacă măsurile
drastice de economisire nu au întot
deauna un caracter prea popular, este
limpede că ultimii ani, puternic
marcați de criza energetică, au
determinat schimbarea mentalității
cetățeanului, a omului de rind cu pri
vire la cerința economisirii ener
giei. Chiar dacă nu de puține ori
este incomod, programul de re
ducere a consumurilor energetice
acasă sau la locurile de muncă nu
poate fi lăsat Ia latitudinea liberului
arbitru. El trebuie înfăptuit punct cu
punct, într-un sistem organizatoric
participativ, armonios, în care fieca
re om, indiferent de locul de muncă,
Viorel SALAGEAN
de statutul său social, să se simtă
conștient de rolul ce-i revine în fina- (Continuare in pag. a IlI-a)
t

Portul Constanfa-Sud - una din
marile ctitorii ale acestor ani
Ori de cite ori este ne
voit să lipsească de la
birou o zi sau două, masa
de lucru a inginerului
Mihai Dulică, directorul
întreprinderii antrepriză
pentru construcții hidro.jehnice portuare, se în
carcă cu fel de fel de
mape și documente, care-i
solicită un mare consum
de timp, impîns de multe
ori pină noaptea tîrziu,
pentru a le da drumul să
circule, mai. departe, cu
soluțiile sau deciziile ce
rute de bunul mers al ac
tivității celor peste 10 000
de constructori ai porturi
lor maritime ConstanțaSud, Midia și Mangalia. O
singură mapă rămine insă
în permanență pe biroul
directorului, pe care acesta
o deschide și o consultă
zilnic. Conținutul ei este
dat de titlul pe care-1
transcriem
ad-litteram :
„Indicațiile date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul
general
al
Partidului Comunist Ro
mân. cu ocazia prezentă
rii unor planuri de ame
najare, tehnologii de exe
cuție și a programului de
realizare a portului Constanța-Sud".
Cu prilejul repetatelor
vizite de lucru ale secre
tarului geperal al partidu
lui pe țărmul constănțean,
ctitorul României socia
liste a dat contur precis
noului port ConstanțaS.ud. Ca lungime a fron
turilor de acostare a na
velor, aceasta nouă poartă
maritimă a țării va fi de
aproape patru ori mai
mare decit portul actual,
aici urmind să se descarce
diferite mărfuri din uria
șele nave maritime in
barje care să fie expedia
te pe „magistrala albas
tră" și mai departe pe
Dunăre, și tot aici să se
primească, din sens in
vers, convoaie de nave
fluviale a căror încărcătu
ră să fie transportată in
vrachiere, cargouri, portconteinere și fel de fel de

alte tipuri de nave cu
destinația către toate por
turile lumii. Sau. dacă
vreți, să comprimăm tot

trunchiul unui uriaș copac
cu rădăcinile înfipte, in
albia Dunării, iar coroana
lui, cu crengile încărcate

Prinde contur cea mai mare poartă maritimă a țării,
portul Constanța-Sud. In imagine : chesoanele pluti
toare, o nouă și eficientă tehnologie utilizată la
construcția cheiurilor
Foto : E. Dichiseanu

acest complex de Investi
ții, de lucrări șl opera
țiuni într-o imagine plas
tică, magistrala de ape
Canalul Dunăre — Marea
Neagră, capodoperă â po
porului nostru în „Epoca
Nicolae Ceaușescu", ar
putea fl comparată cu

de roade, o reprezintă
portul care se constru
iește acum — ConstanțaSud. Un port de mari di
mensiuni, .la nivelul celor
mai mari din Europa,
care în etapa filială va
putea satisface un trafic
de circa 170 milioane toba

anual, față de capacitatea
de 50 milioane tone *
portului actual.
Așadar, in scopul de a
pune cit mai repede in
valoare marile posibilități
și avantaje pe care le
oferă transportul mărfu
rilor pe Canalul DtțnăreMarea Neagră, secretarul
general al partidului a
stabilit termene mobiliza
toare de execuție a noului
port Constanța-Sud'și a
cerut să se înființeze ac
tuala întreprindere spe
cializată care să execute
lucrările de construcții,
indicind totodată să se fo
losească cele mai moder
ne tehnologii, cafe să per
mită creșterea productivi
tății muncii și totodată
cele mai eficiente din
punctul de vedere al re
ducerii consumurilor ma
teriale și de energie.
Notez expresia pe care
mi-o propune directorul
tehnic ' al întreprinderii,
inginer Constantin Moldoveanu, că noul port Con
stanța-Sud reprezintă unul din cele mai „fier
binți fronturi de lucru"
pe marele șantier de in
vestiții, care este insăși
țara, și unde sarcinile și
indicațiile date de secre
tarul general al partidu
lui se transformă în fapte
cu rapiditate. Un 'prim
argument al acestei afir
mații : faptul că, in anul
trecut, primul an complet
de activitate al întreprin
derii, volumul realizărilor
pe șantier — de 2,3 mi
liarde lei construcții-montaj — reprezintă aproape
dublul realizărilor din
anul precedent, această
cifră validind cu puterea
faptelor justețea indicați
ilor date de secretarul ge
neral al partidului privind
necesitatea înființării a-

George M1HAESCU
corespondentul „Scinteii"

(Continuare
în pag. a Il-a)

UNIREA
opera întregului popor
Istoria atestă in paginile sale că
poporul român s-a format și dez
voltat in vatra străbună, depășind
nenumărate vitregii ale vremurilor,
înălțînd o țară' mindră pe mindrele
plaiuri de la Carpați, Dunăre și
Marea Neagră. în secole de dăinuire
și lupte românii și-au păstrat și intărit, fără deosebire de locurile în
care se aflau, legăturile de neam,
limbă, cultură, pe temelia cărora
s-ău dezvoltat neîntrerupt strînse
legături economice, politice, militare
și de altă natură, strălucit incunu■nate la 1600 prin unirea înfăptuită
de Mihai Viteazul. Actul începutului
veacului al XVII-lea a dăinuit în
conștiința poporului și, o dată cu
zorii epocii moderne, unirea români
lor s-a inscris ca un scop al marilor
mișcări sociale. Acum, idealurile lup
tei pentru libertate socială,. indepen
dență se întregesc cu dorința înfăp
tuirii unității naționale, toate la un
loc constituind permanențe funda
mentale ale istoriei românilor.
Revoluția română de la 1848, prin
marile adunări de la București, Iași,
Blaj, Izlaz, a impus nu numai dorin
ța și voința unanimă a poporului,
dar a generat o metodă originală de
exprimare a hotărîrli poporului pen
tru . impunerea cerințelor sale : reale
adunări plebiscitare în cadrul cărora
hotărîrile decisive privind viitorul
națiunii sînt adoptate prin voința
liber exprimată a maselor populare.
„Noi vrem să ne unim cu Țara",
acel strigăt de durere și bucurie in
același timp, Înălțat de cei peste
40 000 de români prezenți la 15 mai
1848 pe cîmpia de la Blaj, era nu
numai expresia unui „Nu" hotărît
față de nedreapta decizie a Dietei de
la Cluj, care în mod samavolnic afir
mase ideea unirii Transilvaniei cu
Ungaria, ci în aceiași timp glasul
voinței de unitate a românilor în
unul și același stat.
Sintetizînd și argumentînd cauzele
șl dreptul unității naționale, Nicolae
Bălcescu scria cu îndreptățire in
1851 : „Unitatea națională fu visarea
iubită a voievozilor noștri cei viteji,
a tuturor bărbaților noștri cel mari,

care întrupară In sine individualita
tea șl cugetarea poporului spre a o
manifesta lumii... Revoluția viitoare
(...) nu se va mărgini a cere
libertatea dinlăuntru, care e peste
putință a dobindi fără libertatea din
afară, libertatea de sub domnirea
străină, ci va cere unitatea și liber
tatea națională. Deviza ei va fi
Dreptate, Frăție, Unitate. Ea va fi o
revoluție națională. Aceasta este ca
lea ce va lua revoluția română in
viitor". Și cu aceeași hotărîre, ani-

128 de ani dc la formarea
statului național român
prin unirea Moldovei
cu Muntenia
mat de forța și voința poporului ro
mân, atît de clar exprimată la 1848,
Nicolae Bălcescu afirma : „Vrem să
fim o njiție una, puternică și liberă
prin dreptul și datoria noastră, pen
tru binele nostru șl al celorlalte na
ții, căci voim fericirea noastră și
avem o misie a împlini in omenire".
Bogata moștenire ideologică șl cul
turală a revoluționarilor pașoptiști,
puternicele
tradiții
democratice,
idealurile de unitate și libertate na
țională au fost preluate, amplificate
și ridicate pe noi trepte, în deceniul
următor, de forțele progresiste ale
poporului român. Se verifica în prac
tică adevărul cuvintelor lui Mihail
Kogălniceanu, care aprecia, în august
1848, în „Dorințele Partidei naționa
le in Moldova", că unirea Moldovei
cu Muntenia reprezintă „cheia boitei,
fără care s-ar prăbuși tot edificiul
național". „Dorința cea mai mare,
cea mai generală, aceea hrănită de

toate generațiile trecute, aceea care
este sufletul generației actuale, aceea
care, împlinită, va face fericirea ge
nerației viitoare — avea să spună
același Mihail Kogălniceanu în 1857
— . este Unirea Principatelor într-un
singur stat, o unire care este fireas
că, legiuită și neapărată, pentru că
in, Moldova și in Valahia sintem
același popor, omogen, identic, ca
nici un altul, pentru că avem același
început, același nume, aceeași limbă,
aceeași
religie,
aceeași
istorie,
aceeași civilizație, aceleași instituții,
aceleași legi și obiceiuri, aceleași te
meri și aceleași speranțe, aceleași
trebuințe de îndestulat, aceleași ho
tare de păzit, aceleași dureri in tre
cut, același viitoriu de asigurat și,
in sfirșit, aceeași misie de împlinit".
Ideea unirii, prezentă în conștiința
maselor — care sperau ca, o dată cu
ea, să se împlinească un amplu pro
gram de reforme — dobindea, pe zi
.ce trecea, forțe sporite, antrenînd în
acțiune straturile cele mai largi ala
poporului ; ea strîngea într-un ade
vărat torent revoluționar toată con
știința și forța unui popor hotărit
să-și făurească destinul său istoric,
potrivit necesităților și aspirațiilor
sale. „Unirea României Intr-un sin*
gur stat — scria Cezar Bolliac în
1853, in gazeta „Republica Română",
ce apărea la Bruxelles — nu este a
idee numai in capetele citorva ro
mâni prea înaintați ; nu este o ide»
ieșită din dezbaterile de la '48 în
coace ; ea a fost sentimentul națio
nal în toate părțile României de cind
istoria a început a ne spune cite ceva
despre Dacia".
Unirea țărilor române a continuat
să fie stînjenită de împotrivirea for
țelor retrograde, conservatoare, de
politica marilor Imperii europene.
Relevînd acest aspect al problemei,
Karl Marx scria : „Ciocnirea de in
terese dintre marile puteri in această
parte a Europei a făcut ca nici una

Conf. univ. tir.
Ion ARUELEAJNU i
(Continuare in pag. a IV-a)

Din noua arhitectură a municipiului Alexandria

Foto : Sandu Cristian
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STIL DE MUNCĂ MODERN, EFICIENT IN CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

COMISIILE PE DOMENII
intre cerințele
» legii
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Dacă în prima parte a sondajului
nostru pe tema „Cum sînt organi
zate, ce eficiență au comisiile pe do
menii de pe lingă consiliile oameni
lor muncii" am abordat cîteva pro
bleme legate de structura organiza
torică a organismelor respective, mai
exact de importanța numirii celor
mai competente cadre la conducerea
acestora, în acest articol ne propu
nem să analizăm concret modul in
care lucrează comisiile, ce probleme
analizează și ce eficiență au inter
vențiile lor.
Cei învestiți să răspundă de activi
tatea acestor organisme ne-au asigu
rat — și au dovedit acest lucru cu
documentele de rigoare — că res
pectivele comisii își desfășoară acti
vitatea, ca și consiliile oamenilor
muncii, pe baza unor planuri de
muncă elaborate trimestrial. „Ori de
cîte ori elaborăm planurile de mun
că trimestriale — ne spune ing. Gh.
Matei, președintele comisiei pentru
problemele calității de la întreprin
derea „Electroprecizia" Săcele —
avem în vedere următoarele : njaterealizarea în conținutul obiectivelor
propuse a atri
buțiilor stabilite
prin lege comi
siei, ■ prevederi
lor programului
de .ridicare a ni
velului tehnic și
calitativ al pro Ț
ducției și a pro
blemelor concre
te cu care se con
fruntă in etapa
respectivă întreprinderea. Planul nostru de muncă, ca și al celorlalte comisii.
este ...
aprobat trimestrial de către
muncii. Cu
consiliul oamenilor
această ocazie se stabilește și
cînd să raportăm asupra indeplinirii lui sau asupra modului de
rezolvare a unora din problemele
Incluse în plan. Nu elaborăm planuri
de muncă stufoase, supraîncărcate,
pentru a ne risipi forțele in tot felul
de lucruri mărunte. Ne propunem, de
regulă, în programele trimestriale de
lucru 4—5 probleme majore — un ■>.
studiu, două analize-control și două '£•
dezbateri concrete în secții si atelie
re pe cele mal stringente probleme
legate de îmbunătățirea calității pro
duselor în etapa respectivă".
în linii mari, cu unele obiective în
minus — în sensul că nu-și propun
în plan In mod distinct studiile și ,<k».
dezbaterile pe care le vor iniția — ®
acest mod de a-și organiza munca, J
de a-și planifica principalele obiecti- ®
ve avute în
in atenție
atentie ne-a fost înfă'
infă- ijjj
tișat și de responsabilii pentru pro'
blemele calității de la alte unități, ț
precum Ing. Stela Toma — Combi
natul de prelucrare a lemnului Sueeava, ing. Mircea Giurău — întreprinderea „Sinteza" din Oradea, Victor Suciu — întreprinderea integrată
de In Zalău, ing. loan Lungu — în
treprinderea „Metalotehnica" din
Tîrgu Mureș. Absența din răspunsurile celorlalți responsabili de comisii
a unor referiri la asemenea princi
pii de muncă (avem în vedere pe
responsabilii comisiilor de la Combi
natul pentru prelucrarea lemnului a?■
Tîrgu Jiu, întreprinderea de con
strucții de mașini și utilaje grele
Giurgiu, Filatura de lină pieptănată
Focsani) am înțeles-o ori ca o ab
sentă și în realitate, ori ca o recu
noaștere a neaplicării sistematice a
acestui mod de arși organiza și pla
nifica munca.
&
Așa cum rezultă din relatările co ■;țrespondenților noștri, toate comisiile
su — elaborate mai judicios sau mai
puțin judicios — programe de acti
vitate. Dar indiferent că sînt elabo
rate perfect sau mai puțin perfect —
si sondajul nostru a pus in eviden
ță faptul, așa cum s-a văzut, că în
practică se întîlnesc ambele ipostaze
— esențial este ca ele să nu rămînă

«Împle proiecte, simple intenții, ci
consiliile oamenilor muncii să asigu
re, prin Îndrumarea ți controlul
efectuat, aplicarea lor neabătută In
viață. Or, la acest capitol, al modulul
In care organele de conducere colec
tivă înțeleg să folosească din plin
aceste instrumente, pe care legea
le-a pus la dispoziția lor, sondajul
nostru a relevat atît importante as
pecte pozitive, cit si existența unor
deficiențe. începind cu preocuparea
constantă a multor consilii ale oa
menilor muncii, care si-au stabilit ca
regulă s^. analizeze cel puțin o dată
pe trimestru problemele calității in .
plenul organului de conducere co
lectivă, in care raportul sau coraportul sînt prezentate de comisia pen
tru problemele calității, si terminînd
cu faptul că sînt consilii care nu
apelează la cunoașterea punctului de
vedere al acestor organisme nici
măcar o dată pe an.
Am putea argumenta cele afirmate
mai sus cu multe exemple, pentru
că sondajul ne-a furnizat asemenea
date. în locul lor, preferăm să pu
nem in evidență clteva experiențe

ei in rezolvarea problemelor de cali
tate cu care se confruntă ? în locul
unui răspuns, vizind activitatea în
acest domeniu, a unui consiliu sau
altul al oamenilor muncii, vom spu
ne că în nici o altă unitate, din ce
lelalte care fac obiectul sondajului
nostru, nu ni s-a vorbit nici măcar
în treacăt despre informarea sistema
tică și. mal aîes, despre instruirea
temeinică a respectivelor comisii cu
problematica concretă a întreprinde
rii în domeniul calității.
N-am putea spune, firește, că nu
există și în alte locuri preocupări
eficiente ale comisiilor de resort ale
consiliilor oamenilor muncii in do
meniul calității. Deși spațiul nu ne
permite să intrăm in detalii, vom
enunța cîteva care ne-au atras în
mod deosebit atenția : „analiza-Critică" a proiectelor pentru produsele
noi
(întreprinderea pentru construcții de mașini și utilaje grele
Giurgiu), „dezbaterile-caz" pe probleme ale calității pe produs $i pe
reclamație (întreprinderea „Electroprecizia" Săcele), „procesul pierderilor tehnologice", o dezbatere consa
crată cauzelor apariției rebuturi
lor
in
fiecare
atelier $1 sec
ție (întreprinde
rea „Metalotehnica" din Tîrgu
Mureș), „contro
lorii tehnici de
calitate răspund
în
fața
comi
siei de calitate"
(Combinatul pen
tru prelucrarea lemnului Tîrgu Jiu).
Sînt preocupări și acțiuni care ates
tă, prin conținutul lor, abordări con
crete, eficiente ale îmbunătățirii ca
lității produselor.
Ce concluzii de ordin general — pe
lîngă cele relevate'pînă acum — mal
rezultă din relatările corespondenți
lor noștri 7
In primul rînd, o activitate insufi
cient coordonată de către consiliile
oamenilor muncii, prin nestabilirea
la nivelul cadrelor cu muncă de
răspundere (director, lnginer-șef),
cui anume ti revine sarcina să con
lucreze direct și permanent cu comi
sia pentru problemele calității. Acest
lucru face ca, în unele locuri, res
pectivele comisii să devină un fel de
„înregistrator șef" al problemelor ca
lității pe care, atunci cînd le pot so
luționa singure, le soluționează, cind
nu, le păstrează în dosarele lor de
evidență. în al doilea rînd, neorientarea fermă a activității acestora
spre efectuarea unui control de con
ținut, spre finalizarea problemelor
analizate și nu spre simpla lor in
ventariere. Existența acestui feno
men este aproape generală în activi
tatea majorității comisiilor investi
gate. în al treilea rînd, inițierea de
către consiliile județene ale oameni
lor muncii a unor schimburi de ex
periență tematice Intre toate comi
siile ce funcționează ca organisme
obștești pe lingă conducerile colec
tive ale întreprinderilor, pentru că
această modalitate rămtne plnă la
urmă cadrul cel mai propice de per
fecționare a activității acestor orga
nisme. Iar faptul că In nici una din
cele opt întreprinderi nu s-a vorbit
măcar despre un singur schimb de
experiență Intre acest? organisme
(despre necesitatea lor aproape peste
tot) atestă si mal mult oportunita
tea unei asemenea măsuri.
într-un articol viitor, despre alte
perfecționări ce pot fi aduse în acti
vitatea acestor comisii formulate de
participants la sondajul nostru.

Ce oferă o sinteză a experienței
de Io „Sinteza"
care, prin semnificația lor, pot oferi
motive de meditație (și de acțiune)
în viitor. Consiliul oamenilor muncii
de la întreprinderea „Sinteza" din
Oradea a gindit — și gindește bine —
că organismul său cu atribuții în do
meniul calității nu-și poate exercita
răspunderile stabilite de lege în bune
condiții dacă nu este temeinic in
format și temeinic instruit. Dar nu
cu fapte izolate, pe care fiecare la
locul său de muncă le cunoaște și le
recepționează intr-un fel sau altul, ci
cu evoluția de ansamblu a problemei
calității. Ca atare, aici, de două ori
pe an, de obicei la începuturile celor
două semestre, au loc instruiri și se
minarizări ale membrilor comisiei
pentru problemele calității, efectuate
de către inginerul-șef al întreprinde
rii si un reprezentant al Inspectora
tului de stat județean pentru contro
lul calității produselor. Așa s-a ajuns
să se spună — și pe bună dreptate
— că actuala comisie pentru calitate
de la „Sinteza" acționează ca un
adevărat I.G.S.C.C. (inspectorat ge
neral de stat pentru controlul cali
tății) ar consiliului oamenilor muncii. Semnificativ In acest sens e faptul că anumite studii și controale ale
comisiei, prin importanța și oportu
nitatea lor, au determinat analize I»
fața locului, efectuate de consiliul
oamenilor muncii. Așa s-a procedat
in cazul controlului asupra respectă
rii unor faze tehnologice ce afecta
seră calitatea unor loturi de produse
pentru export, precum și in situația
studiului efectuat asupra încadrării
unor produse in consumurile speci
fice, comparativ cu cele fabricate pe
plan mondial. Rezultatul acestui mod
complex, de a aborda problemele ca
lității in care intră, firește, și alte
preocupări nu numai cele legate de
activitatea comisiei ? E suficient să
amintim că acidul sulfuric, benzoatul
de sodiu, sinoratoxul, oxidul verde
de crom și alte produse realizate aici
sînt socotite drept etalon printre pro
dusele similare de pe piața externă.
Experiența argumentată de rezul
tate concrete a consiliului oamenilor
muncii de la întreprinderea „Sinteza"
ne determină să întrebăm : cîte or
gane de conducere colectivă se pre
ocupă in acest mod de pregătirea
comisiei pentru calitate, de folosirea
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CASA CU MULTI COPII

j — semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii
Titulatura Zalăului — ca munici
piu și centru politico-administrativ
al județului Sălaj — este de dată
foarte recentă : nici două decenii.
Industria sa, diversă și competitivă,
stă la temelia urbei ce s-a dezvoltat
intr-atit incit din vechea așezare n-a
rămas mai nimic. Și este cît se
poate de firesc ca și populația să fie
foarte tinără : yîrsta medie este de
25 de ani. Oriunde, în întreprinderi,
in halele industriale, în magazine, in
piețe și pe străzi
vezi mai mult
fețe tinere de bărbați și femei, fa
milii însoțite, cel mai adesea, de co
pii. Această impresie este confirma
tă și de statistici : din cel aproape
58 000 de locuitori ai Zalăului, 19 488
sînt copii sub 14 ani 1 Aproape
o treime. Să mai adăugăm că indi
cele de natalitate este, în acest oraș,
de 27 la mie (unul dintre cele mai
înalte din țară) ; în 1936 s-au născut
aproape 2 200 de copii.
Tinerețea prezentă, ca și cea vi
itoare a orașului, își are temeiurile
sale.
Premise pentru ca urările strămo
șești să se împlinească. Ca si in
alte părți, și pe plaiurile sălăjene
se păstrează, încă vii, frumoasele
obiceiuri de nuntă, în care urările
făcute tinerei perechi constituie
„miezul" ceremoniei. La oraș, căsă
toriile se desfășoară altfel, dar ură
rile și, mai ales suportul lor sînt
aceleași. Iată, ca dovadă, un ex
tras din felicitarea scrisă și tipărită,
înmînată de un reprezentant al co
mitetului municipal U.T.C. tine
rilor căsătoriți : ,,Marea familie a or
ganizației Uniunii Tineretului Co
munist este alături de voi cu urarea
de a avea un cămin fericit, încălzit
de soarele iubirii și înțelegerii, mul
tă sănătate, viață îndelungată și pu
tere de muncă, închinată prosperită
ții patriei și poporului, iar copiii
voștri să fie urmași demni, să păs
treze tot ce neamul nostru are mal
frumos și mai bun". Aceste fru
moase cuvinte sînt doar o comple
tare a cadrului festiv și, totodată,
emoționant în care sînt oficiate că
sătoriile. Și să mai notăm un amă
nunt: „Casa căsătoriilor" își are se
diul chiar într-un lăcaș al tinere
tului, In Casa științei și
tehnicii
pentru tineret. Se creează acea at
mosferă încărcată de fiorul de ne
uitat al întemeierii unei familii, sa
spun cuvinte alese care îndeamnă
la reflecție asupra noilor răspunderi
sociale ce revin celor doi.
Dar, pentru ca aceste urări să se
împlinească, tinerei familii îi sînt
necesare anumite condiții materiale,
Intre care, In . primul rînd, locuința,
întreprinderile,
consiliul
popular
municipal înconjoară cu toată grija
tlnăra pereche, sprijinind-o încă de
la Început în crearea unui cămin
propriu.
„In fiecare an, ne spunea to
varășul loan Mureșan, primarul mu

nicipiului, dăm în folosință, în me
die, circa 900 de apartamente. Și nu
greșesc afirmlnd că 800 dintre ele
sînt repartizate tinerilor căsătoriți.
Ca să pășească, cum se spune, cu
dreptul îr> căsnicie, In viață, să fie
feriți, pe cit posibil, de greutățile
începutului de drum în doi. Priori
tatea de care se bucură familia tînără este și explicația mediei
de
vîrstă, atît de scăzută, a populației
orașului nostru. Tinerii au găsit la

sînt aduși pe lume copiii — spitalul
județean, o construcție modernă,
bine utilată, cu un personal medical
ce muncește cu pasiune și devota
ment. In secția de nou-născuți, doc
torița Iudith Lupaș ne face cunoș
tință cu cei mai tineri, dacă se poate
epune astfel, dintre cei aflați acolo,
printre care și două perechi de ge
meni. Cu o grijă specială sînt încon
jurați imaturii, ale căror viață și evo
luție ulterioară depind numai
de
priceperea și devotamentul,
fără
margini, ale medicului ce ne este
interlocutor, ale asistentelor. Despre
aceștia, îndeosebi, ni s-a vorbit cu o
mare și justificată satisfacție. îngri
jirea deosebită acordată noului năs
cut aici, în primul rînd, s-a mate
rializat într-un rezultat îmbucură
tor : în 1988, în Zalău, mortali

ale noului născut, fără să se sperie
de orice scincet, să-l hrănească cum
trebuie, în raport cu virsta ; nu o
dată, la domiciliu, tinerei mame i se
arată cum se face baia copilului,
gimnastica la care trebuie supus de
mic. Bucuria noastră cea mare este
că eforturile comune, ale noastre și
ale familiei, dau rezultate : starea
de sănătate a copiilor este bună.
Marea familie muncitorească în
conjoară cu căldură tinără familie.
Primul mare obiectiv construit pe
noua platformă industrială a Zalău
lui a fost întreprinderea de armă
turi din fontă și oțel, astăzi' unitatea
cea mai mare din oraș. „Și cea mai
-bătrină-, precizează tovarășul loan
Pășcuță, secretarul comitetului de
partid. Media de vîrstă a crescut
la... 24—25 de ani. Cind am venit
aici, la începuturile activității 'ntreprinderii noastre, un șef de echipă
de 19 ani era ceva obișnuit. Tinerii
s-au dovedit a fi buni muncitori și
specialiști de ispravă. De aceea
continuăm să le acordăm tot spri
jinul, mai ales cînd își întemeiază
o familie. Cu vorba, dar și cu fap
ta. Din cele' 140—150 de apartamen
te' noi. ce primim anual, cel puțin o
sută sînt acordate tinerilor
căsă
toriți".
Și, pe loc, avem o dovadă : două
familii de specialiști, promoția 1986,
veniți aici in septembrie — Moise și
Onaciu — au primit locuință imediat
după încadrare. Iar ca ei sînt mulți
alții, pentru că existența unei bune
părți a populației orașului este le
gată de această mare unitate. Pe
tru Mureșan, președintele comitetu
lui sindical, ne oferă, fără să vrea,
un reper concret : 7 000 din copiii
tatea infantilă a cobortt la zero. Am Zalăului au părinți care lucrează
stat de vorbă cu cîteva mame, cele aici. O frumoasă coincidență: apro
mai multe tinere și foarte tinere, ximativ aceasta este si cifra perso
fericite că vor duce, în curind, acasă nalului muncitor al întreprinderii.
primul sau al doilea, sau al cinci
Grija pentru familia abia formată
lea copil zdravăn și sănătos.
— O dată plecat în familie, copilul nu se încheie cu asigurarea locuin
este preluat de personalul medical ței. S-ar putea spune chiar că abia
din circumscripții, chiar din primele începe cu aceasta. Cînd apar apoi
12 bre de la externare și este vizi copiii, apar și problemele : părinții
tat zilnic, pînă la virsta de două sint sprijiniți să lucreze in schim
săptămini, de un cadru mediu — ne buri alternative pentru ca, in per
încredințează tovarășa dr. Vanda
Călinici, director adjunct al direc manență, să fie cineva acasă. Toți
ției sanitare a județului. Pînă împli cei cafe solicită loc in creșă sau gră
nește un an, copilul se află sub cea diniță sint sprijiniți, întreprinderea
mai strictă supraveghere medicală, fiind-patronatoarea unei astfel de
o grijă ce continuă, desigur și la cei instituții ; aici există cea mai mare
mai mari, dar care în primul an de — și mai bună — cantină-rest.aurant
viață este deosebit de necesară. Cu de pe platformă, foarte prețuită de
atît mai mult cu cît majoritatea ma tinerele gospodine : 2 200 de abonați
melor sînt tinere, lipsite de expe- ce servesc masa, in toate schimbu
rinență, iar în orașul nostru locuiesc rile, inclusiv In cel de noapte, cind
puține bunici. De aceea, acțiunile de o mincare caldă e binevenită, con
educație sanitară a tinerelor familii, stituie un sprijin real pentru fa
a mamelor îndeosebi, încep de tim milii.
puriu, mai înainte de a apărea co
Sîntem convinși că In oricare altă
piii. La nivel de circumscripție or Întreprindere din Zalău ni s-ar fi
ganizăm sfaturi pentru viitoarele vorbit cu tot atîta căldură șl înțele
mame, în cadrul cărora se discută gere, ni s-ar fi adus argumente și
despre cele mai diverse lucruri : re fapte despre ceea ce se face, la
gimul de viață al gravidei, alcă toate nivelurile, pentru ocrotirea și
tuirea trusoului pentru copilul ce consolidarea familiilor tinere, pen
este așteptat, locul cel mal potrivit tru ca in sinul lor să ae nască șl să
pentru așezarea pătutulUl și alte crească o nouă generație de copii
lucruri la fel de utile.
sănătoși și frumoși, ca toți copiii
Aceste acțiuni educative conti țării,
nuă — și mai intens — după ce co
Rodlca SERBAN
pilul este adus acasă de la materni
tate. Mamele slnt Învățate să recu
i'
Eugen TEGI.AS
noască primele semne reale de boală
corespondentul „Scinteli"

Intr-un oraș tinăr

- grijă deosebită

față de familia tinără
noi tot ee-șl doreau: un loc de mun
că stabil, bine retribuit, lntr-o între
prinderi modernă, un apartament,
condiții de> creștere și educare a co
piilor. De fapt, tot ce facem pentru
ca localitatea noastră să se dezvolte
și să înflorească este pentru oameni
și. copiii lor".
In toate blocurile de locuințe ce
alcătuiesc arhitectura de azi a Za
lăului, larma copiilor este nelipsită.
Căci tinerele familii, beneficiind de
confortul unei locuințe moderne, de
sprijinul material primit din partea
statului, aduc pe lume multi copii,
după cum atestă indicele înalt de
natalitate. Este
semnificativ,
în
acest sens, faptul că 1995 de mame
cu 3—4 copii și 180 cu mai mult de
5 copii primesc ajutoare de la stat.
Să remarcăm, totodată, că nevoile
familiei cu copil sînt și continuă
să fie avute în vedere In însăși
concepția proiectelor de construcție
a noilor cartiere și ansambluri de
locuințe : grădinițe cu circa 3 000 de
locuri, școli
pentru
învățămintul
primar și gimnazial, în caagsînt cu
prinși peste 9 000 de elevi, Jftee, dis
pensare policlinici și dispensare ur
bane : nu există zonă fără terenuri
de joacă, de sport, iar în 1987 va In
tra în funcțiune un bazin acoperit
de înot, inclusiv pentru copii.
Iată numai cîteva din premisele
materiale ce fac posibilă împlinirea
urărilor strămoșești ce se fac, In
ziua nuntii, tinerilor căsătoriți.
Un bun deosebit de prețios : sănă
tatea celor aproape 20 000 de copii
ai orașului. Am vizitat locul unde

PR1ESCU

pe baza relatărilor
corespondenților „Scînteii*

UN CEAI SAU O TABLETA?
Valoarea terapeutică a ceaiurilor din plante medicinale
Deși numărul medicamentelor, di
versitatea și eficacitatea lor cresc de
la an la an, multe din remediile na
turale — între care și plantele me
dicinale — nu numai că nu își pierd
actualitatea, dar se bucură de toată
atenția specialiștilor. Atentie în
dreptată și în direcția folosirii ceaiu
rilor din plante medicinale în dife
rite tulburări sau boli și mai ales
pentru prevenirea îmbolnăvirilor și
păstrarea stării de sănătate. Reținem
cîteva exemple în acest sens.
Ceaiul din flori de tei, foarte apre
ciat pentru aroma lui plăcută, are în
plus calități terapeutice pe care este
bine să le cunoaștem mai ales în acest sezon. Florile de tei conțin sub
stanțe cu proprietăți sudorifice și
expectorante, ceea ce le face utile în
diferite stări de răceală și gripă mai
frecvente în lunile reci ale anului.
Datorită anumitor substanțe, ceaiul
de tei produce o transpirație abun
dentă, contribuind astfel la scăderea
temperaturii crescute a corpului. In
fuzia se prepară din 2—3 lingurițe
de flori la o cană cu apă. în cursul
unei zile se pot bea 2—3 ceaiuri cal
de și îndulcite. în amestec, cu flori
de mușețel și frunze de mentă, ceaiul
băut cald, după masă, ajută la di
gestie și la tonificarea stomacului.
Ceaiul de tel mărește diureza și se
creția biliară. Datorită efectelor sale
calmante este indicat. în tuse și bron
șită, favorizînd eliminarea secreții
lor bronșice. Gargara (circa 4 linguri
flori de tei la o cană cu apă) poate
ameliora inflamațiile amigdaliene,
Iar cu un adaos de jumătate lingu
riță bicarbonat de sodiu gargara este
utilă în diferite afecțiuni ale gurii.
Ceaiul de tel influențează favorabil
și stările nervoase, producînd un
lomn liniștitor, iar băile (cu circa 500
g flori) au efecte calmante asupra
Întregului organism.
Despre rolul ceaiurilor în stările
de răceală simplă sau gripă, prof,
univ. dr. Marin Voiculescu, cunoscut
specialist in domeniul bolilor infecțioase. face cîteva recomandări deo
sebit de utile pentru această perioa
dă : „în tratamentul gripei simple
se recomandă : aspirină, algocalmin,
paracetamol, siropuri de tuse, fricții
și ceaiuri calde îndulcite. Antibioti
cele sînt fără efect, boala trecînd in
circa 7 zile. Se vor prescrie antibio
tice de către medic numai pentru
complicațiile bacteriene (pneumonii,
sinuzite, otite etc.). Rolul ceaiurilor
In stările de răceală și gripă este
fără îndoială important prin faptul
că ele contribuie la ameliorarea stă
rii generale. Ceaiurile care combat
răceala sau tușea se vor bea calde,

înaintea meselor sau seara la cul
care pentru a favoriza transpirația
fără alte riscuri".
■Fructele de afin sau de coacăze
sînt renumite pentru calitățile - lor,
fiind, consumate ca atare, un verita
bil medicament natural. Datorită
conținutului bogat în taninuri. a aci
zilor organici și unor substanțe antibacteriene, : fructele de afin consu
mate proaspete sau uscate amelio
rează unele tulburări gastrice și in
testinale (enterocolite, dizenterie, colibaciloză). Extractul total de afine
are proprietăți bacteriostatice — de
frînare a dezvoltării microbilor — in
special a colibacililor. Ceaiul din
frunze de afin este antiseptic și ușor
diuretic. S-a demonstrat că glicozi-

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ
dele antocianice conținute în afine
au o influență pozitivă asupra apa
ratului circulator și joacă un rol im
portant în menținerea acuității ve
derii. Fructele de afine — datorită
substanțelor pe care le conțin și care
acționează asupra pereților vasculari
— sînt indicate în cazurile de fragi
litate a vaselor de sînge, în tulbură.rile circulatorii (varice, arterite, se
chele de flebită), afecțiuni corona
riene, sechele de infarct. în afecțiu
nile hepatice contribuie la regenera
rea celulelor hepatice.
Din frunze de afine — care conțin
mirtilină, numită și insulină vegetală
— se prepară un ceai indicat sufe
rinzilor cu diabet Mirtilină are pro
prietatea de a scădea zahărul din
sînge. Ceaiul se bea Îndulcit cu zaharină sau neindulcit, cîte o ceașcă
înaintea fiecărei mese principale.
Proprietățile terapeutice ale anghinarei — folosită mai de mult în me
dicina tradițională — au fost confir
mate prin studii și experiențe efec
tuate in laboratoare de specialitate.
Frunzele de anghinare au efecte si
gure asupra suferințelor ficatului și
rinichilor, avînd proprietatea de a
mări secreția biliară și diureza, de a
regla procesul de formare a coleste
rolului. Ca diuretic, favorizează eli
minarea ureei și a substanțelor to
xice ce se formează la nivelul fica
tului și al rinichilor. Prin elimina
rea toxinelor, are efecte favorabile și
în tratamentul urticariilor sau al di
feritelor forme de alergii.

Ceaiul se prepară cu o lingură de
frunze mărunțite și opărite cu ju
mătate litru apă clocotită. După ră
cire se strecoară lichidul și se îndul
cește cu zahăr. O parte din ceai se
bea dimineața (înainte de a mînca),
după care bolnavul va sta culcat ju
mătate de oră pe partea dreaptă.
Restul cantității de ceai se va bea
în cursul zilei, cu o jumătate de oră
înaintea meselor principale. Pe lîngă
efectele coleretice și proprietățile
slab diuretice, anghinarea stimulea
ză și funcția antitoxică a ficatului.
Sînt calități care au determinat in
cluderea ei în compoziția produsului
farmaceutic anghirol. De asemenea,
scade procentul de colesterol din
sînge, contribuind astfel la preve
nirea aterosclerozei.
.Cu toate calitățile lor, fără îndoia
lă certe, medicii recomandă totuși
prudență in consumul ceaiurilor de
către bolnavi, deoarece ceaiurile din
plante nu pot înlocui medicamentele
în cazurile de boală, dar ele pot con
tribui, alături de celelalte metode de
tratament, la ameliorarea unor su
ferințe sau tulburări și mai ales la
prevenirea instalării bolii.
Iată în acest sens opinia prof. dr.
docent Dumitru Dumitrașcu, șeful
Clinicii medicale III din Cluj-Napoca, autor a numeroase lucrări de
specialitate, în legătură cu mecanis
mele apariției litiazei biliare, a calculilor sau așa-ziselor „pietre la fi
cat" în denumirea populară.
încă de la primele tulburări ori
semne ale bolii (crize dureroase, co
lice în zona ficatului), dureri ce
apar în general după mese abunden
te, mîncăruri grase, prăjeli, tocătură, maioneză etc. sau imediat
după apariția senzațiilor de grețuri,
gust amar, intoleranță la alimentele
menționate, persoanele acestea se
vor adresa medicului. Investigațiile
vor arăta care este cauza suferinței
digestive sau biliare. Bolnavii care
au astfel de manifestări și nu și-au
făcut încă explorările și analizele
necesare să nu apeleze din proprie
inițiativă la medicamente pentru
„drenaj biliar" (colebil, fiobilin, carbico] etc.). Pînă ajung la medic, bol
navii pot lua antispastice, ca lizadon,
foladon, scobutil. Ceaiurile de sună
toare, hepatic sau de mentă etc., deși
nu vindecă o boală constituită, sînt
indicate pentru confortul digestiv.
Ceaiurile se recomandă în schimb
pentru prevenirea îmbolnăvirilor a-,
lături de celelalte metode și măsuri,
între care o alimentație echilibrată,
evitarea exceselor, respectarea prin
cipiilor de viață rațională.

Elena MANTU

FOCȘANI

Sporește
zestrea
edilitară
a orașului
Și la Focșani s-a construit
mult și frumos. De altfel, ima
ginea de mai sus <— noua înfăți
șare a Pieței teatrului, contura
tă în acest an — vine ca un
argument al împlinirilor urba
nistice ce poartă amprenta es
teticii moderne, a confortu
lui tot mal ridicat . conferit
noilor blocuri de locuințe.
In
„completarea" acestei
imagini
notăm citeva informații oferite
de tovarășul Constantin Stoica,
prim-vicepreședinte al Comite
tului
executiv al
consiliului
popular municipal. Focșani. In
anul 1986 au fost construite
1 146 apartamente, numărul lo
cuințelor noi oferite oamenilor
muncii ajungînd .astfel la peste
24 000 apartamente. Dintre îm
plinirile
edilitar-gospodăreștl
ale anului ce a trecut sînt de
remarcat și prezența unei noi
artere — Bulevardul Indepen
denței — extinderea termoficării în alte două noi cartiere de
locuințe — „23 August" și „Uni
rea Principatelor" — amenaja
rea a 21 hectare de parcuri și
zone verzi.
Să mai notăm șl unele detalii
din proiectele urbanistice
ale
acestui ah. Spațiul locativ se va
Întregi cu încă 1 076 aparta
mente, peste 500 dintre acestea
aflindu-se în prezent în , con
strucție. Bunii gospodari au în
vedere și executarea unor am
ple lucrări de amenajare a zo
nelor din noile cartiere, de în
frumusețare a parcurilor exis
tente, de modernizare a rețelei
stradale și alte obiective. (Dan
Drăgulescu).

(Urmare din pag. I)
cestei unități specializate
și conturind in același
timp ritmul alert de lucru
în care se realizează aceri
obiectiv. Ritm pe care
constructorii și-au propus
să-1 ridice în acest an la
2,650 miliarde lei la capi
tolul construcții-montaj și
1,870 miliarde lei la producția-marfă industrială,
indicatori care situează
unitatea nu numai printre
primele pe județ în dome
niul construcțiilor, ci și in
domeniul producției.
Pentru că, pentru
a
putea înainta pe
fron
tul de lucru care-1 re
prezintă marea, hidroteh
nicienii au întins mai
tntîi două brațe puterni
ce de piatră, digurile de
larg, în lungime
totală
de peste 10 km ; apoi. în
acest
perimetru
au
început să construiască
1 500 hectare de uscat cu
pămîntul și roca
aduse
din depozitele rezultate
din excâvațiile Canalului
Dunăre—Marea
Neagră,
iar in prezent execută
din piatră, prefabricate
și b'eton cheiurile de acostare ale marelui port.
Dâr, pentru a construi
noul port, hidrotehnicie
nii își produc și își fa
brică mai întîi
mate
rialele de care au nevoie.
Numai în anul trecut, de
pildă, ei au extras, au
prelucrat, au transportat
șl au pus la temelia di
gurilor și in așternuturile
cheiurilor peste 20 mi
lioane tone de piatră, au
produs și au pus în operă jumătate milion de
metri cubi de beton, au
realizat utilaje sau le-au
reînnoit pe cele existente
prin recondiționări și asimilări de piese a căror
valoare s-a ridicat la aproape 170 milioane lei.
Toată această activitate
industrială
reprezintă

ceea ce constructorii nu
mesc „spatele frontului".
Și. cu cît munca este mai
bine organizată în acest
sector, cu cît. se aplică pe
scară mai largă tehnolo
giile moderne de înaltă
productivitate și
înaltă
eficiență economică, re
comandate de secretarul
general al partidului șl
cuprinse în mapa de lu
cru de pe biroul directo
rului întreprinderii,
cu
atit ritmul de înaintare

nilor, unde aceleași va
goane se descarcă automat
în șalandele hidroclap cu
ajutorul cărora materia
lul este transportat.
pe
apă pină la punctele de
lucru. Tot în această pe
rioadă de timp, ca urma
re a indicațiilor date de
secretarul
general
al
partidului, a fost revolu
ționat și procedeul de
construcție a cheiurilor.
F.le se realizează acum
din uriașe chesoane din

Portul Constanța-Sud
-una din marile ctitorii
ale acestor ani
pe frontul mărit, în linia
întîi, la realizarea portu
lui, crește în intensitate.
Așa se face că, în pre
zent. principalele tehnolo
gii de lucru in toate sec
toarele de activitate se
deosebesc aproape total
de cele folosite cu doi
ani în urmă. Așa,
de
pildă, uriașul volum de
piatră extrasă din cariera
Sitorman era transportat
în anii trecuți, cale de
30 km, pînă în frontul de
lucru al mării, cu con
voaiele celor 1 400 auto
basculante grele de toate
capacitățile, care formau
un
du-te-vino neîntre
rupt, cu un enorm con
sum de motorină. In pre
zent, liniile de cale fera
tă ajung pină lîngă exca
vatoarele
din
carieră,
care depun piatra direct
în vagoane, iar la capătul
celălalt pînă în frontul
de lucru al hidrotehnicie

beton
de dimensiunea
unor blocuri de locuințe
cu opt etaje, in greutate
de 3 000 tone, fabricate pe
platformele de pe uscat,
de unde se lansează la
apă, la fel ca navele, și
se transportă prin remorcare in stare de plutire,
unde urmează a fi lestate
și așezate definitiv
pe
patul de piatră. Pe baza
acestei
tehnologii
de
înaltă productivitate și
eficiență s-a ajuns în
anul trecut la recordul
de realizare a 80 metri
liniari de chei într-o sin
gură zi.
Avînd
un asemenea
„spate", care-i alimen
tează cu întregul necesar
de materiale și utilaje,
hidrotehnicienii care șe
află în linia întîi a
frontului de lucru, cei din
brigada nr. 1 condusă de
inginerul Mircea Croitoru
și formația de scafandri-

constructori condusă de
maistrul Nicolae Voinica,
au realizat anul trecut 3
km de cheiuri și și-au
propus să realizeze
in
acest ân 5 km din totalul
de 14 km cit va avea în
final portul liber Constanța-Sud. care consti
tuie prioritatea priorități
lor în cadrul acestui mare
obiectiv de investiții.
Spiritul novator, re
voluționar, de puterni
că
angajare
muncito
rească in
înfăptuirea
orientărilor
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. se re
flectă cu pregnanță
în
indicatorii sintetici al ac
tivității pe șantierul por
tului Constanța-Sud. Ast
fel, într-un singur an. în
1986, productivitatea mun
cii a crescut cu 23 la sută
față de anul precedent si
cu 12 la sută față de
prevederi, iar la realiza
rea obiectivelor propuse
s-a obținut o reducere a
cheltuielilor de producție
care însumează o econo
mie de 16 milioane lei.
Prezent.îndu-ne aceste re
zultate, inginerul Mihai
Dulică, directorul între
prinderi, le raportează la
cerința
formulată
de
secretarul
general
al
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tutu
ror colectivelor de oa
meni ai muncii de a du
bla pînă în 1990 producti
vitatea muncii, și iși ex
primă convingerea că, în
ritmul în care se aplică
măsurile de modernizare
a producției și a lucrări
lor de construcții-montaj,
acest deziderat va fi în
deplinit. înainte de ter
men de către constructo
rii portului ConstanțaSud. .
Este glndul-angajament
pe care îl adresează înal
tului conducător toți cei
ce înalță, în ritmuri tot
mai alerte, această nouă
și măreață ctitorie a „Epo
cii Nicolae Ceaușescu".
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TERMOCENTRALELOR - CIT MAI MULT CĂRBUNE

Forța spiritului de economisire a energiei
(Urmare din pag. I)

Șl NUMAI DE BUNĂ CALITATE!
Bună organizare și disciplină
la fiecare loc de muncă
nivelul fiecărui sector au fost nu
Ca urmare a unei temeinice pre
gătiri a desfășurării activității ex miți responsabili cu calitatea, care
organizează
cu colectivele de mun
tractive in sezonul de iarnă, cu toate
dificultățile pricinuite
de căderile că acțiuni speciale de reducere a
conținutului de steril din cărbune.
masive de zăpada din ultima pe
In subteran se realizează pușcarea
rioadă și de temperaturile tot mai
selectivă, alegerea sterilului la stația
scăzute, colectivul de oameni ai
muncii din întreprinderea minieră de claubaj care funcționează pe
toată
durata desfășurării fluxului
Sărmășag a extras in prima jumă
tehnologic. în cariere, înainte de
tate a lunii ianuarie peste prevederi
excavarea cărbunelui, Se țnlătură
900 tone cărbune net. „Acest fapt,
complet sterilul de pe strat. La
precum și existența în stoc a unei
cariera Zăghid, unde zăcămîntul de
însemnate cantități de cărbune, a
făcut posibil să se livreze 22 214 tone cărbune este format din două stra
cărbune termocentralei din Zalău, turi, se realizează evacuarea separa
principalul beneficiar, șl 3 518 tone tă a intercalației de steril. Prin apli
carea acestor măsuri, precum șt a
cărbune termocentralei din Oradea
— ne spune tovarășul Beniamirv altora, cum ar fi asigurarea funcțio
Coapși, secretarul comitetului de
nării impecabile a stațiilor de omoge
partid din întreprindere. Cu preciza
nizare, întărirea asistenței tehnice pe
rea că termocentralei din Oradea
i-au fost livrate cu 1 000 tone mal tot fluxul de fabricație șl la opera
puțin decit era planificat. Motivul 7 țiile de încărcare a vagoanelor, pu
terea calorică a cărbunelui livrat de
Lipsa vagoanelor".
minerii din Sărmășag a crescut cu
O atenție prioritară acordă specia
liștii și minerii de la Sărmășag ca 65 kcal/kg, față de parametrii prelității cărbunelui extras. Astfel, la văzuți. (Eugen Teglaș).

De la Rovinari, energeticienii

așteaptă cărbune, nu steril!
Combinatul minier Rovinari de
ține o pondere importantă în pro
ducția de cărbune energetic a țării.
— înțelegem bine marile răspun
deri ce ne revin în această perioadă
In activitatea de extracție și livrare
ritmică a unor cantități mereu spo
rite de lignit energetic, ne spune
inginerul Constantin Protesolu, di
rector tehnic al combinatului. în
anul 1986 am livrat beneficiarilor
noștri însemnate cantități de căr
bune, dar nu am reușit să asigu
răm la termen și la nivelurile pre
văzute stocurile la unele termocen
trale, ceea ce impune să acționăm
mai stăruitor, acum, în acest început
de an.
Trebuie spus Insă că datorită ac
țiunilor Intense desfășurate Încă de
Ia sfirșitul anului trecut pentru
pregătirea liniilor tehnologice In
■ vederea sezonului de Iarnă șt asigu
rarea rezervei active descoperite,
nivelul la extracția do cărbune s-a
menținut ridicat, fapt ce a permis
colectivului de aici să livreze pină
in prezent peste 680 000 tone lignit
energeticienilor de la Rogojeiu, Turceni, Ișalnița, Doicești șl Oradea.
Bunăoară, ca urmare a funcționării

corespunzătoare a benzilor transpor
toare și asigurării vagoanelor de
transport pe calea ferată, zilnic sînt
livrate termocentralelor circa 42 000
tone cărbune.
Sînt meritorii rezultatele obținute
de minerii din cadrul acestui combi
nat în activitatea da extracția și
livrare a cărbunelui, care de ia
începutul acestui an au extras peste
plan circa 40 000 tone cărbune.
Un lucru însă trebuie subliniat. Nu
Întotdeauna calitatea cărbunelui li
vrat este cea planificată. Mai exact,
puterea calorică a cărbunelui diferă
de la o zi Ia alta. Astfel, în ziua
de 9 ianuarie a c., cărbunele livrat
de minerii din Rovinari avea o pu
tere calorică de numai 1 280 kcal/kg,
ceea ce este cu mult sub standardele
In vigoare. Condițiile specifice in
eare se desfășoară extracția cărbu
nelui in aceste zile, cînd au căzut
precipitații abundente, iar fronturile
de lucru și drumurile de acces au
fost acoperite cu un strat gros de
zăpadă, impun eforturi și măsuri
suplimentare in vederea extragerii
unui cărbune curat, in condiții de
granuiație și umiditate corespunză
toare. în acest sens, în marile ca-

0 mai strinsă conlucrare pe filiera mină - termocentrală
— Pentru buna funcționare a termocentralelor pe
cărbune în această perioadă, așa ' cum a stabilit
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., o con
tribuție însemnată trebuie să-și aducă toți minerii
țării, chemați să extragă și să livreze zilnic cantități
tot mai mari de cărbune cu o putere calorică ridicată
— ne spune tovarășul inginer Vasile Ogherlaci,
director general adjunct al Centralei departament
pentru cărbune. Ca urmare a condițiilor* atmosferice
grele,
a ninsorilor abundente
și temperaturilor
scăzute, activitatea în toate bazinele carbonifere de
extracție a lignitului energetic se desfășoară
anevoios. în cariere, numărul vulcanizărilor de benzi
a crescut foarte mult, iar din cauza umidității căr
bunelui rolele benzilor transportoare patinează. Cu
toate aceste greutăți, se cuvine remarcat faptul că,
in majoritatea întreprinderilor miniere, sarcinile zil
nice de plan la extracția de cărbune au fost respecta
te, iar în unele cazuri depășite.
Cele mai bune
rezultate le-au obținut unitățile din cadrul combina
telor miniere Rovinari și Ploiești.
— Șl totuși la nivelul ministerului de resort pe
perioada care a trecut din acest an s-a acumulat o
restanță de peste 45 000 de tone. Care sînt cauzele 7
— într-adevăr, avem restanțe la extracția de căr
bune energetic — ne spune în continuare interlocu
torul nostru. Ele se datorează greutăților apărute în
exploatare în cadrul Combinatului minier Motru,
unde alternanța ninsoare-ploaie, ploaie-ninsoare a
dus la înghețarea unor instalații în cariere. Spe
cialiști și cadre de conducere din minister s-au
rlere de la Roșla-Jlu, Gîrla, Tlsmana, Peșteana și Rovlnari-Est au
fost suplimentate echipele care asi
gură exploatarea și întreținerea
instalațiilor de evacuare a apelor.
Conducătorii formațiilor de produc
ție răspund direct de curățirea trep
telor de excavare pentru a nu șa
amesteca lignitul cu diferite corpuri
străine. în toate minele și carierei»

deplasat la Motru, unde se acționează susținut pen
tru creșterea ritmurilor la extracția de cărbune și
impulsionarea livrărilor către termocentrale. în ce
privește livrările de cărbune către termocentrale se
cuvine remarcat faptul că la nivelul Ministerului
Minelor, Petrolului și Geologiei s-a creat un coman
dament din care mai fac parte reprezentanți ai
Ministerului-Energiei Electrice și Ministerului Trans
porturilor
și Telecomunicațiilor,
care urmărește
zilnic, - pe ore, modul în care se derulează livrarea
cărbunelui la termocentrale. Dar, așa cum reiese din
situațiile prezentate la ministerul de resort, livrările
de cărbune nu se desfășoară totdeauna ritmic. Mai
exact, in perioada care a trecut de la începutul
acestui an, în medie, zilnic, a fost expediat termo
centralelor mai puțin cărbune decit era planificat.
Așa se explică faptul că, in prezent, față de graficele
încheiate de comun acord cu energeticienii, minerii
au o răminere în urmă de peste 100 000 tone lignit.
■ Legat de calitatea cărbunelui, dacă luăm media
livrărilor la nivelul ministerului, se observă că am
livrat cărbune peste puterea calorică prevăzută. Dar,
mai este un aspect. Este adevărat, noi avem
datoria să livrăm cărbune de cît mai bună calitate,
cu o putere calorică cît mai mare, dar unele limite
nu pot fi depășite. Mai ales în co'ndițiile vitrege de
lucru din această perioadă, cînd cărbunele se ames
tecă cu pămînt și se1 umezește. Oare energeticienii,
în loc să arate mereu cu degetul spre noi, minerii,
care ne confruntăm cu mari dificultăți, nu ar trebui
să-și perfecționeze șl el Instalațiile 7

s-au luat măsuri pentru excavarea
selectivă a straturilor, pentru activi
zarea instalațiilor de concasare și
zdrobire, a sesizorilor de metal. în
același context, se cuvine remarcat
faptul că termocentralelor li se li
vrează cărbune direct din mine și
cariere, care este mal proaspăt șl
are o putere calorică superioară.
(Dumitrii Prună).

Asigurați vagoanele necesare!
La întreprinderea minieră Voivozi,
raportul zilnic de lucru denotă că
harnicul colectiv de aici a Înțeles
întocmai sensul major al recentelor
măsuri privind asigurarea unei pro
ducții sporite de cărbune necesar
funcționării in bune condiții a' ter
mocentralelor. Realizînd o producti
vitate ridicată în flecare abataj,
zilnic au fost aduse la suprafață
peste prevederi 400—500 tone lignit.
— Pentru noi, faptul că două
treimi din membrii comitetului da
partid lucrează In subteran, In sec
toare direct
productive,
este da
mare folos nu numai In cunoașterea
exactă a problemelor cu care se
confruntă sectoarele, ci șl tn orga
nizarea optimă a producției pentru
îndeplinirea ritmică a planului — ne
spune inginerul-șef al intreprinderii,
Emil Pătruică, secretarul comitetului
de partid pe întreprindere.
Peri
oada de început a lunii ianuarie, cu

zăpadă abundentă șl temperaturi
scăzute, a solicitat din plin inițiativa
și spiritul gospodăresc ale comu
niștilor Așa se și explică faptul că
s-au făcut numeroase propuneri con
crete menite să Înlesnească buna
aprovizionare a locurilor de muncă,
întreținerea corespunzătoare și la
timp â utilajelor.
Semnificativ este faptul că livră
rile către termocentrala Oradea în
sumează „la zi" o depășire de 4 600
tone lignit. Cerința stringentă rămine Insă asigurarea ritmică a vagoa

nelor. Spunem acest lucru pentru
că, iată, dacă în unele zile ritmul
afluirilor spre termocentrală a atins
și 4 000 tone, în data de 14 ianuarie
au fost expediate doar 2 350 tone
lignit, la punctele de încărcare neso
sind vagoane timp de 12 ore.
Eforturi notabile consemnăm șl In
privința asigurării calității cărbune
lui, media
planificată de 1859
kcal/kg fiind depășită cu 50—60 kcal.
Zăbovind în mai niulte abataje, am
remarcat stăruința cu care se acțio
nează pentru efectuarea la timp a
reglajelor complexelor mecanizate,
mai cu seamă cînd traversează zone
cu intercalați! mari de steril.
Asupra măsurilor Inițiate tn ve
derea asigurării unui cărbune de
bună calitate a Insistat și inginerul
Mihai Iosub, directorul întreprinde
rii, care ne-a spus : „Deși activi
tatea noastră este tn totalitate me
canizată, am Introdus claubarea
(adică alegerea sterilului din căr
bune) direct tn abataje. Efectul ?
S-a redus cu 70 la sută cantitatea
de steril adusă la suprafață. (loan
LazaJ.

Esențiol este acum un lucru. Pentru funcționarea In bunp condiții
o sistemului energetic național, pentru asigurarea energiei electrice de
care economia națională are nevoie sînt necesare eforturi susținute atit
din partea colectivelor de mineri chemați sâ extragă și să livreze zil
nic termocentralelor cantități tot mai mari de cărbune de cea mai bună
calitate, cît și din partea energeticienilor, care au datoria să vegheze
ca toate agregatele să funcționeze neîntrerupt.
Grupaj realizat de Gheorghe ION1ȚA
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Acționați cu promptitudine, prin măsuri gospodărești ferme, aplicate cu
consecvență, pentru economisirea severă a energiei și combustibilului! Aceasta
este o îndatorire civică, patriotică a fiecăruia pentru asigurarea energiei ne
cesare desfășurării în bune condiții a activității productive, pentru înfăptuirea
neabătută a programelor de dezvoltare economico-socială a patriei!

Avem acum o puternică bază
Industrială creată tocmai pentru
a asigura valorificarea superioară a
resurselor materiale și de muncă ale
țării, pentru progresul economic sus
ținut ai patriei, pentru creșterea bu
năstării întregului popor și afirmarea
tot mai puternică a României
în economia mondială. Acum insă,
cind ne-am propus să asigurăm
o dezvoltare intensivă a economiei,
așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Congresul al
Xlll-lea al partidului, trebuie să se
acționeze cu mai multă hotărîre
pentru modernizarea structurii pro
ducției, pentru ridicarea nivelului
tehnic și calitativ al produselor, ast
fel îneît industria să-și mențină și
să-și consolideze pozițiile pe care Ie
ocupă și să cucerească altele noi.
Iar saltul hotărîtor spre competiti
vitate înaltă pe ansamblul industriei
nu poate fi conceput fără aplicarea
programelor de îmbunătățire a struc
turii' producției stabilite de partid.
Unele sectoare și subramuri care au
răspuns corespunzător unei anumite
etape de dezvoltare a economiei
noastre nu mai pot da randament
economic competitiv în epoca elec
tronicii, ciberneticii și robotizării. A
persevera într-o structură a unor
sectoare ale industriei cu subramuri
energointensive puternice ar însemna
să se mențină randamente scăzute în
utilizarea energiei pentru progresul
economic. Criza de resurse energeti
ce trebuie să determine o regîndire
sistematică și exigentă a ponde
rilor diferitelor sectoare șî ramuri
ale Industriei, alegînd, pentru fie
care etapă, modeîul optim obiec
tiv elaborat pe baza mai multor cri
terii, intre care cel energetic rămîne
determinant.
Obiectiv fundamental al oricărei
strategii energetice viabile, economi
sirea energiei determină o atitudine
nouă față de tehnologiile de fabrica
ție. Specialiștii au calculat că inves
tițiile făcute pentru economisirea
unui kilowatt-oră sînt de circa trei
ori .mai mici decit cele necesare pen
tru producerea unui kilowatt-oră.
Iată o premisă economică deosebit
de încurajatoare pentru promovarea
fermă a interesului față de realiza
rea de tehnologii noi, care să asigu
re consumuri energetice substanțial
reduse. Adevăratele cauze ale crizei
energetice consțau în structura ana
cronică a sistemului tehnologic ba
zat pe criteriul energiei ieftine. Un
calcul demonstrează că randamentul
global al lanțului energetic oscilează
în jur de 20 la sută, ajungind la ma
ximum 23—25 Ia sută în țările dez
voltate. Ce înseamnă aceasta ? Prac
tic, 75—80 la sută din energia pri
mară (cărbune, petrol, uraniu ș.a.)
se Irosește pe drumul parcurs de la
extracție la producător și p'nă
la utilizatorul final. Iar ca o con
cluzie din studierea acestor calcule
rezultă că o economie echivalentă
cu o tonă de cărbune la utilizatorul
final (o Întreprindere metalurgică
sau constructoare
de mașini etc.)
corespunde unei economii de cinci
tone la nivelul primei trepte din ba
lanța energetică. Mal sînt necesare
alte argumente pentru a demonstra
importanța promovării tehnologiilor
moderne pe toată filiera de la pro
ducător la utilizatorul de energie 7
Importantă este însă nu promo
varea oricăror tehnologii, ci a
celor mai rjoi, care asigură cele
mai înalte randamente energe
tice actuale în lume. Așa s-ar
ajunge să realizăm tona de oțel, de
hîrtie. de ciment cu consumuri de energie între 35—45 la sută mal reduse
față de cele atinse în unele dintre
unitățile noastre. Iată de ce, tn pro
cesul de modernizare a producției,
aflat In plină desfășurare, în toate
întreprinderile trebuie să se pună un
accent cu totul deosebit pe perfec
ționarea tehnologiilor de producție,
pe generalizarea operativă a celor
mai recente măsuri ale revoluției
tehnico-științlfice în acest domeniu.
în multe țări s-a extins metoda
de diagnosticare energetică a fie
cărui produs. Adică, fie că este vorba

de un motor sau de un agregat de
mare complexitate, de îngrășămin
te chimice, de ciment, de oțel
sau de aluminiu, de un trac
tor sau de mobilă — produsele
fabricate au întocmite fișe speciale,
care indică cu precizie echivalentul
energetic încorporat in ele. O ase
menea practică, la îndemîna fiecă
rei întreprinderi, este de natură să
aducă in atenția factorilor de decizie
din economie efortul energetic glo
bal real pentru fabricarea unui pro
dus. în orice moment, acum cînd
energia pentru orice economie în
seamnă valută,
efortul energetic
global poate fi
ușor transpus în
calcule valorice exacte, menite să
dea dimensiunea costului în dolari,
în ruble sau în lire a consumului
energetic încorporat într-un produs.
Calculul are o importanță cu totul
deosebită avînd în vedere că o serie
de produse industriale sînt livrate la
export. Numai printr-un asemenea
calcul riguros, făcut cu precizie și cu
maximă răspundere pentru adevăr,
vom putea decide
în ce condiții
este rentabil, prin pțisma consumului
energetic încorporat, exportul unor
produse. O economie modernă, care
dispune de o puternică forță tehnică
șl materială, de oameni de înaltă
competență trebuie să știe să facă
totul, absolut totul
pentru prote
jarea resurselor energetice de care
dispune, pentru
utilizarea lor, cu
maximă eficiență, în . produse de
Înaltă tehnicitate, valorificate supe
rior pe piața internă și la export.
Nu toate ideile cu efecte aparente
privind economisirea energiei sînt
bune. Există măsuri Imediate, cum
sînt limitarea iluminatului public și
casnic la strictul necesar, reducerea
consumurilor în sectoarele nepro
ductive, limitarea consumurilor in
anumite ore ale zilei ș.a.,'a căror
oportunitate, în condițiile date, este
indiscutabilă.
Ceea ce se cere in
continuare, așa cum in repetate
rinduri a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, este gindirea în
perspectivă și, mai ales, aplicarea ri
guroasă a programelor de economi
sire, elaborate pe îndelete, după o
atentă studiere a realităților și a po
sibilităților. Și există idei nenumăra
te așternute pe hîrtie, dezbătute și
adoptate. Să amintim, de pildă, fap
tul că dacă numai jumătate din re
sursele energetice refolosibile, nere
cuperate încă, ar fi Valorificate, s-ar
putea obține anual echivalentul ener
getic a 6—7 miliarde kWh. Este evi
dent că finalizarea întocmai a pro
gramului de economisire stabilit în
acest domeniu va avea efecte certe,
de incontestabilă valoare practică! Și
cite alte posibilități de economisire
de energie nu mai există. în spiri
tul sarcinilor subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru fructifi
carea lor nelntirziată trebuie să se
acționeze cu maximă răspundere,
manifestlndu-se înalt spirit gospo
dăresc. Este necesară insă evaluarea
exactă, in toată complexitatea, a
conținutului și efectului fiecărei mă
suri de economisire. In acest sens,
se impune, așa cum s-a stabilit, apli
carea fermă în fiecare localitate a
programelor pentru asigurarea căldu
rii și a apei calde în conformitate
cu prevederile legii. Specialiștii au
stabilit că limitarea livrării de ener
gie termică, sub nivelul reglemen
tat, duce automat la creșterea soli
citării sistemului energetic și a con
sumului de energie electrică datorită
utilizării diferitelor aparate <ie în
călzit, precum și la creșterea'con
sumului de gaze și a altor hidro
carburi, practică, de asemenea, deo
sebit de păgubitoare, menită să ge
nereze dereglări în gospodărirea ra
țională a energiei.
Problemele complicate ale econo
misirii severe a energiei, aflate în
plină actualitate, nu pot fi socotite
rezolvate o dată pentru totdeauna.
Mereu apar aspecte noi, mereu știin
ța și spiritul gospodăresc aduc în
atenție soluții noi, d'e mare eficiență.
Important este să privim permanent,
cu simț de adevărați proprietari,
producători și beneficiari zestrea
energetică de care dispunem și să
facem totul pentru a o folosi cu
maximă chibzuință.
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Activilate neîntreruptă, bine organizată
Dimineața, In zori, la ora clnd În
cepe activitatea în zootehnie, ne-am
aflat in grajdurile asociației econo
mice intercooperatiște pentru creș
terea vacilor Crîngehl din județul
Teleorman. îngrijitorii — prezentl cu
toții — schimbau așternutul anima
lelor, aruncau resturile de prin iesle,
măturau, in timp ce oamenii care
răspund de prepararea furajelor so
seau la ușile grajdurilor cu remorci
și căruțe pline de nutrețuri. La gru
pul de muls. îngrijitorii lmbrăcatl
in halate albe erau în plină activi
tate. Aici munca se desfășoară pe
baza unul program de lucru afișat
la fiecare adăpost în care sint preci
zate responsabilitățile îngrijitorilor,
ale cadrelor de conducere din uni
tate. Starea fiziologică a animalelor
este bună, dovadă sint rezultatele
obținute. Dar mai înainte de a le
prezenta, să precizăm că asociația
economică intercooperatistă Crîn
geni are un efectiv de 1 100 bovine,
din care aproape 400 vaci cu lapte.
Pentru asigurarea hranei necesare
animalelor, unitatea dispune de 400
hectare cultivate cu furaje, supra
față neirigată. 1986 a fost primul an
în care unitatea a funcționat la capa
citatea planificată, după ce în 1983
a intrat în circuitul productiv. Dacă
în 1985 producția de lapte de fiecare
vacă furajată nu depășea 4 litri, in
1986 ea s-a dublat, îneît planul anual
s-a realizat, unitatea livrind supli
mentar la fondul de stat peste 600 hl
de lapte. S-au îndeplinit de aseme

nea Indicii la monte șl fătărl. Iar na
talitatea a fost de 85 la sută, așa cum
s-a prevăzut prin plan. Printre mun
citorii care respectă cu rigurozitate
programul de grajd, dau dovadă de
disciplină, spirit de exigentă și res
ponsabilitate — ceea ce stă la baza
rezultatelor amintite — se află Ilie
Zoescu. Marin Terci, Adrian Dobre.
Sanda Zariosu. Tudor Lică. Ilia
Gheorghe. Aurel Zlătan.
—• Cel mai important element de
care depinde producția de lapte —
ne spune inginerul Iulia Diță, direc
torul unității — il constituie fura
jarea vacilor cu rații echilibrate din
punct de vedere energetico-proteic.
Tinind seama de potențialul produc
tiv, asigurăm, tn medie, pentru va
cile de lapte 8,3 unități nutritive.
780 grame de proteină digestibilă șl
10—15 kg de substanță uscată. De
sigur, rațiile sint diferențiate în ra
port cu producția de lapte a fiecărei
vaci, greutatea corporală, starea fi
ziologică. Subliniez In mod deosebit
că toate aceste elemente au Însem
nătatea lor și. 6Ub nici un motiv, nu
ne abatem de la normele de fura
jare stabilite. Ceea ce diferențiem în
furajarea vacilor sînt nutrețurile bo
gate în proteină. La vacile aflate în
fază avansată de gestație sint scoa
se complet din rație nutrețurile însilozate. în cea mai mare măsură
substanțele nutritive se asigură oe
baza finului de lucernă. recoltat la
timpul optim si conservat cu grijă
pentru a evita orice fel de pierderi.

Din discuția cu specialiștii șl mun
citorii de aici am reținut că. în Iarna
trecută, unitatea s-a confruntat eu
greutăți mari în ce privește asigu
rarea furajelor. în 1986, de pe aceeași
suprafață s-a realizat o recoltă totală
de peste trei ori mai mare decit ceea
ce s-a adunat și depozitat in toam
na precedentă. Nu-i mai puțin ade
vărat că s-a căutat să nu fie risipit
nici un kg de paie sau de coceni,
înainte de a fi date în hrana anima
lelor, nutrețurile sînt preparate prin
tocare și amestec.
La preocupările permanente pentru
Îngrijirea animalelor, asigurarea fu
rajelor. stabilirea unor rații științi
fice șl implicit pentru sporirea pro
ducției se adaugă încă una la fel de
Importantă : selecția.
Pentru
că
de aceasta este strîns legată repro
ducția si. așa cum ne-au spus Inter
locutorii noștri, există dorința ca in
dicele de natalitate să crească mai
mult. în acest scop, pe baza unui
program concret de acțiune, a fost
examinată și controlată din punct
de vedere sanitar veterinar starea
fiecărei vaci si juninci, stabilindu-se
măsuri concrete privind scoaterea
animalelor la aer liber si soare, la
mișcare, nu numai vara, cl și iarna,
'asigurarea unor rații de furaje cu
conținut nutritiv complet.
Crearea celor mal buns condiții
pentru cazarea animalelor, spre a se
preveni pericolul de îmbolnăvire sau
stagnare a producției din cauza fri
gului. a stat din timp în atenția con
ducerii unității si a celorlalți oameni
ai muncii care-si desfășoară activi
tatea aici. Datorită măsurilor luata
pentru sezonul de iarnă activitatea în
aceste zile se desfășoară normal. în
grajduri există un microclimat cores
punzător, ferestrele și ușile au fost
reparate, bine etanșeizate ; instala
țiile de alimentare cu apă și de pre
parare a hranei funcționează la ca
pacitate ; s-au creat drumuri de ac

ces la baza furajeră pentru a se mări
operativitatea. începînd cu 15 decem
brie s-au luat măsuri de întărire a
asistenței de specialitate și pe timpulnopții, prin repartizarea, prin ro
tație, a cadrelor de conducere din
unitate. îngrijitorii și meseriașii
asociației au pus la punct fiecare
adăpost în parte. Tot pentru reali
zarea unul microclimat corespunză
tor, la maternitate s-a făcut o com
partimentare pe boxe, astfel
Incit
fiecare vacă să stea împreună cu vi
țelul ; de asemenea, modificările de
la creșe si adăpostul pentru tineret
au dus la scoaterea grătarelor de
beton, efectele unei asemenea soluții
gospodărești regăsindu-sa în scă
derea îmbolnăvirilor.
în vederea desfășurării unei acti
vități normale pe toată perioada se
zonului friguros, care să conducă la
obținerea unor producții constante,
a fost stabilit un program concret pe
baza căruia cei din conducerea aso
ciației asigură, prin rotație, perma
nenta in sectorul zootehnic. Practic,
ei îndrumă -și participă la executarea
programului de grajd, urmăresc ad
ministrarea .furajelor conform rați
ilor stabilite, veghează asupra stării
de îngrijire a animalelor, a modu
lui cum se fac mulsul șl hrănirea
vițeilor.
De bună seamă aspectele la care
ne-am referit demonstrează că prin
asigurarea unor cantități îndestulă
toare de furaje si buna lor gospodă
rire. prin respectarea riguroasă a
normelor de îngrijire si hrănire a
animalelor producția zootehnică poa
te creste substanțial. Dar acest
exemplu trebuie urmat si de acele
unități agricole care nu și-a-u însușit
experiența fruntașilor șl. ca atare,
realizează producții sub posibilită
țile reale.

Stan STEFAN

corespondentul „Scinteii"

La cooperativa agricolă Iernut — Mureș
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Nu unul ci toii să-si facă datoria
Cooperativa agricolă Iernut, ju
dețul Mureș, a realizat, tn ultimii
ani. mal ales tn sectorul vegetal,
producții constant bune la toate
culturile. Cum era firesc, aid s-a
dezvoltat
și un
puternic sector
zootehnic, creșterea animalelor avînd
în zona Iernutului o îndelungată tra
diție. De altfel, sectorul zootehnic
este tn continuă dezvoltare.
Dacă
la începutul anului 1986, ferma înre
gistra 1 232 capete taurine, din care
520 îl reprezenta efectivul matcă,
la 1 ianuarie 1987 acesta ajunsese la
1 255 capete, numărul vacilor cu
lapte crescînd și el la 527. Producția
de lapte nu a crescut insă pe măsura
posibilităților. In 1986 cantitatea me
die realizată pe vacă furajată s-a ri
dicat la numai 1 475 litri — circa 4'
litri lapte pe zi. De asemenea, nu s-a
realizat sporul de creștere în greu
tate.
Desigur, nu ne-am propus să ana-.
Uzăm detaliat motivele care au făcut
ca realizările din zootehnie să nu
se ridice, deocamdată, la nivelul
celor din
sectorul vegetal, unde
C.A.P. Iernut a realizat, an de an,
producții bune și foarte bune. Tre
buie spus din capul locului, lucru
subliniat de toți cei cu care am stat
de vorbă — îngrijitori, șefi de fer
mă. inginerul-șef. președintele coo
perativei și alți lucrători — că nerealizarea producțiilor prevăzute în
acest sector a fost și este determi
nată de furajarea necorespunzătoare
a animalelor. Bunăoară, pentru iarna
anului 1986—1987, ferma din Iernut
înregistrează un deficit de 410 tone

fin. Desigur, pentru a suplini acest
deficit de fibroase
au fost luate
măsuri de însilozare a 600 tone
coceni de porumb In amestec cu
tăiței da sfeclă de zahăr, la care se
adaugă porumbul siloz din cultură
succesivă șl sfecla furajeră. Dar
finul tot. fin rămine I
în creșterea producției zootehnice
esențială este, deopotrivă, și asigu
rarea unor condiții bune de cazare
a animalelor. Tovarășul Constantin
Stuparu, președintele cooperativei,
ne spune că au fost luate măsuri în
vederea redresării activității din
zootehnie. Aflăm că In aceste zile, la
Lechința (sat aparținător) s-a dat
In folosință un complex zooteh
nic in stabulațle liberă cu o
capacitate de
680 capete vaci șl
adăposturi aferente pentru tineretul
bovin. Parte din el a și fost populat.
El se adaugă astfel adăposturilor
din Iernut, asigurînd condiții bune
de îngrijire a animalelor. Mențio
năm, totodată, că suprafața destinată
producerii furajelor a crescut de la
95 hectare la 200 hectare, mai bine
de 60 la sută urmînd a fi cultivate
cu lucernă șl trifoi. Aceasta, sa
apreciază aid, va soluționa șl pro
blema furajelor.
Cu mal multă răspundere trebuie
să se acționeze în ce privește respec
tarea normelor de îngrijire și fu
rajare a animalelor. Președintele
cooperativei aprecia, pe drept cuvînt,
că „omul sfințește locul". Șl, In
tr-adevăr, pentru a ridica produc
țiile la nivelul efortului pentru
Înălțarea acestui complex (o inves

tiție de circa 28 milioane lei), conco
mitent cu preocuparea pentru o
furajare cît mai bună a animalelor,
accentul va fi pus pe- întărirea spi
ritului de. răspundere al oamenilor.
S-a făcut ceva bun. în această direc
ție in sensul că toți cei 23 de îngriji
tori de la vacile cu lapte și 25 la
tineret bovin sint localnici, majo
ritatea dintre ei fiind oameni cu
dragoste de animale. Insă fiecare în
parte trebuie să se străduiască,
printr-o bună Îngrijire, să realizeze
o producție teît mai mare. loan
Turcu. din Lechința, are în îngrijire,
la noul complex, un lot de 18 vaci
cu lapte. El asigură zilnic 25 kg
suculente. 5—7 kg grosiere și 4 kg
fin și realizează zilnic aproape 7
litri lapte de fiecare vacă furajată.
„Secretul" ni-1 explică Ilie Brustur,
unul din cei doi șefi de fermă de
la complexul Lechința : „Dimineața
e primul în grajd, seara —- pleacă
ultimul. Respectă programul și cu
noaște starea de sănătate a fiecărui
animal. îngrijindu-1 și furajindu-1
diferențiat". Aici și numai aici re
zidă plusul la producția de lapte.
Alți îngrijitori, în condiții similare
de furajare, realizează doar doi litri
lapte pe zi.
Se înțelege, vinovațî de această
situație sînt nu numai unii îngri
jitori, ci și Ioan Luca și Dan Teban, șefi de fermă, care adeseori —
aflăm de la conducerea unității — în
loc să îndrume și să controleze
efectiv activitatea din grajduri, fac
pe „inspectorii". Este necesar ca or
ganizația de partid și consiliul de
conducere să analizeze modul cum
oamenii respectă normele de' îngri
jire a animalelor și să stabilească
măsuri ferme, prin aplicarea cărora
să se asigure creșterea producțiilor
în acest sector.

Gheorghe GIURGIU

corespondentul „Scinteii"
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ȘTIINȚĂ ȘI EDUCAȚIE
Progresele spectaculoase ale cercetării știin
țifice, saltul impresionant inregistrat in domeniul
tehnologiilor au făcut posibilă clarificarea și
înțelegerea aprofundată a unor, fenomene ale
naturii pină nu demult învăluite' în „mister".
Astfel, au fost tăcuți noi pași în descifrarea tai
nelor macrocosmosului și microcosmosului, care
au împins limitei» cunoașterii mult înainte. To
tuși, în ciuda unor remarcabile succese, geolo
gia, fizica, astrofizica, biologia, medicina etc.

prezintă încă și astăzi aspecte Insuficient elu
cidate, asupra cărora se concentrează impor
tante forțe ale cercetării științifice din întreaga
lume. $i este firesc să fie așa deoarece, dintotdeauna, vocația științei a fost aceea de
a dobori barierele necunoașterii, ale ignoran
ței, educindu-i, totodată, pe oameni în spiritul
celor mai înaintate concepții despre lume și
viață. Iar resortul tuturor strădaniilor și desco-

Mesageri ai unei bogate tradiții

peririlor datorat» gindiriî scormonitoare, geniu
lui creator al omului este acela de a servi mer
sului înainte al omenirii, asigurării progresului
și înfloririi civilizației umane.
Răspunzind unor asemenea deziderate, ziarul
„Scinteia” își propune ca, într-o suită de dez
bateri, să aducă în atenția cititorilor preocupări
și realizări mai puțin cunoscute publicului larg,
din domenii de mare interes.

Scurtă privire în mecanismul seismelor
O vizită în laboratoarele Centrupeste VIII grade pe scara MercallI,
Iui de fizica Pămintului și „
..... .
iar la București cu VII grade. El
seismologie de pe platforma de la Măgu
a fost urmat de circa o sută de
rele a Institutului central de fizică
replici, dintre care a fost simțiră
îți dă imaginea strădaniilor și a
doar cea din 2 septembrie, de 4,3
progreselor extraordinare ale omu
grade pe scara Richter.
(Facem
lui in cunoașterea tainelor naturii,
precizarea că magnitudinea, măsu
în ințelegerea mecanismului de
rată in grade Ricnter, este un pa
producere a cutremurelor de .pă
rametru ce caracterizează energia
mint. Ni se spune că ceea ce ve
eliberată in timpul cutremurului și
dem reprezintă unul dintre cele
se determina pe baze instrumen
mai moderne laboratoare de seis
tale. Intensitatea seismică — mă
mologie din Eufopa. Rețeaua seissurată in grade Mercalli, se deter
rnologică națională formata din 52
mină pe baza efectelor cutremuru
de stații, dintre care 18 cu telemelui asupra oamenilor, construcțiilor
trare prin radio la București, înre
și mediului înconjurător, ea puțind
gistrează
permanent
semnalele
varia foarte mult de la un loc la
seismice generate de cutremure
altul.). în total, in anul 1986, în
produse pe întregul glob, semnale . țara noastră s-au produs șase cu
care sint apoi prelucrate cu ajuto
tremure cu magnitudinea de peste
rul unui calculator electronic spe
4 grade pe scara Richter.
cializat. Se precizează că aici se
în prezent, regimul seismic din
înregistrează, prin penița fină a
regiunea Vrancea a revenit la nor
seismografelor, o mare parte din
mal. Sintem in măsură să apreciem
cele aproape un milion de cutremure
că. in următorii circa 20 de ani, nu
de pămint care se produc anual in
este posibilă producerea, in regiu
lume, că există un asiduu schimb
nea Vrancea, a unui cutremur pu
de informații cu institute, labora
ternic (cu magnitudinea mai mare
toare și oameni de știință din în
decit 7 grade pe scara Richter). In
treaga lume, că fizica Pămintului
sprijinul acestei afirmații stau
și seismologia, domenii științifice
studii statistice privind acumularea
care au beneficiat din plin de cu
de energie, cele vizînd mecanismul
ceririle științei și tehnicii contem
focal, cit și periodicitatea produce
porane, au căpătat din ce in ce
rii cutremurelor puternice. De no
mai mult un caracter de universa
tat că deținem, în acest sens, date
litate, depășind granițele interesu
statistice pe o perioadă de un mi
lui local.
leniu, care după 19.02 au fost com
O discuție cu cercetătorii de aici
pletate cu date instrumentale, ca
■— între care dr. ing. Ion Cornea,
urmare a instalării in țara noastră
directorul centrului, dr. Cornelius
a unei stații seismice, a doua din
Radu, șeful laboratorului de seis
Europa.
mologie, dr. doc. Dumitru Enescu,
— Comparativ cu alte zone seis
dr. Vasile Mărza. fizicienii Cezar
mice, cum poate fi apreciată seis
Trifu și Octav Haradja — pune in
micitatea țării 'noastre ?
evidență o mulțime de informații,
— Nivelul seismic al țării noas
aprecieri și concluzii pe cit de in
tre, în raport cu țările balcanice,
teresante ca noutate pentru citito
de. exemplu, este apreciat drept
rul mai puțin avizat, pe atit da
moderat. Comparativ-cu Japonia,
utile.
cantitatea medie de energie seis.încercăm, in cele ce urmează, o
mică eliberată anual este de circa
sinteză a acestora.
400 ori mai mică. Nu este însă mai
Pentru început, ni se fac unele
puțin adevărat că seișmicitatea
precizări de ordin mai general ■României, îndeosebi a părții șale
privind interesul larg de care se
de sud, este influențată de activi
bucură în întreaga lume cercetările
tatea seismică din Bulgaria, Iugo
din domeniul seismologiei.
slavia, Turcia și Grecia. Cutremu
— Pe plan, mondial s-au mani
rele din aceste țări se simt cu in
festat și se manifestă intense pre
tensități ce nu reprezintă un peri
ocupări pentru studierea și îmbo
col pentru țara noastră, fapt con
gățirea cunoștințelor in ce privește
firmat chiar in luna
decembrie,
mecanismul seismelor și suprave
cind la București au fost simțite,
gherea în permanență a mișcărilor
cu intensități între III și V grade
scoarței terestre, pentru prevenirea
pe scara Mercalli, cinci cutremure
riscului seismic. Dar obiectivul
care au avut focarul in Bulgaria,
principal al acestor cercetări, visul
in regiunea Tirnovo. De remarcat
dintotdeauna al cercetătorilor din
că în aceeași lună; cutremure cu
acest domeniu, din întreaga lume,
epicentrul în Vrancea nu au fost
simțite decit două. Nu există nici
îl constituie ceea ce noi numim
predicția cutremurelor, adică progo legătură intre cutremurele vrinnOzarea, prezicerea cu exactitate a
cene și cele din Bulgaria, in sensul
că unele le-au declanșat pe cele
locului, momentului și magnitu
lalte. A fost o simplă coincidență.
dinii unui cutremur ce ar urma să
— Se poate face o asociere între
se producă. în ceea ce privește
activitatea- seismică și o posibilă
acest ultim aspect, putem spune că
activitate vulcanică în zona Vrancercetările vizind prognozarea seis
mică s-au impus puternic cu circa
— Cercetările geologice arată că
două decenii in urmă. Ample cer
activitatea vulcanică a încetat com
cetări în acest domeniu se desfă
plet pe teritoriul țării noastre in
șoară în Japonia, S.U.A., R. P. Chi
urmă cu peste un milion de ani. Or,
neză, U.R.S.S., Grecia, în țara
nicăieri pe Pămint nu s-a întirnnoastră și in alte țări ale lumii.
plat ca o asemenea activitate să
— Problemei predicției seismice
„reînvie", chiar după perioade de
am dori ,să-i consacram un spațiu
timp mai-scurte. Cit privește o po
mai larg. Deocamdată însă, v-am
sibilă legătură între activitatea
ruga să ne precizați care sînt prin
vulcanică și seismicitatea Vrancei,
cipalele concluzii care pot fi des
aceasta nu este decit de domeniul
prinse din activitatea seismică a
„fanteziei" generate de ignoranță,
anului 1986 de la noi din țară.
în zona Vrancea nu există nici un
— De la bun început, trebuie să
vulcan.
Așa-zișii' vulcani noroioși
precizăm că anul trecut s-a carac
din zonă sînt. de fapt, impropriu
terizat printr-o activitate seismică
denumiți vulcani. F.i nu sint alt
ridicată, deoarece energia seismică
eliberată a depășit cu mult media
ceva decit emanații de gaze ale
anuală a energiei degajate. Aceas -unor zăcăminte degradata de hi
ta s-â datorat cutremurului . subdrocarburi, aflate la adincime
crustal vrincean de la sfîrșitul
mică, de ordinul sutelor de metri.
lunii august, de magnitudine 6.8
— Să revenim acum la proble
grade pe scara Richter, care a fost
ma predicției cutremurelor, care
simțit in zona epicentrală
(Foc
suscită la cel mai Înalt grad nu
șani) cu intensitatea seismică de

doar interesul specialiștilor, ci al
tuturor
oamenilor.
Explicabil ;
avertizarea asupra iminenței pro
ducerii unui seism ar constitui una
dintre cele mai mari victorii als
omului- asupra forțelor oarbe, dis
trugătoare ale naturii. Ce progrese
s-au inregistrat in ultimul timp in
acest domeniu ? .
— Uzual, prin predicție seismică
se înțelege — așa cum menționam
— precizarea locului și momentu
lui de producere a, unui viitor cu
tremur de o anumită magnitudine.
Orice seism puternic este precedat
de apariția unor fenomene extrem
de variate. Pină în prezent, specia
liștii au identificat zeci de feno
mene fizice măsurabile apreciata
ca fiind precursoare pe termen
lung, mediu și spurt, corespunzător
făcindu-se cercetări de predicțiă pe
termene foarte lungi (ani și chiar
zeci de ani) pină la foarte scurta
(zile și chiar ore). Din păcate,
printre predicțiile reușite pe ter
men scurt nu putem cita decit
una singură. Este vorba de cutre
murul de la Haicheng din China,
produs la 4 februarie 1975, avind
magnitudinea de 7,3 grade pe scara
Ricljter. De remarcat insă că pre
vederea corectă, in timp real, a acestui seism s-a datorat și «pregă
tirii populației in privința cunoaș
terii semnalelor premergătoare pe
termen foarte scurt, în principal,
comportamentul
animalelor.
în
schimb, cutremurul și mai puter
nic de Ia Tangshan, din 28 iulie
1976, cu magnitudinea de 7.8 gra
de, n-a mai putut fi prezis.
încercări asidue se fac și în Ja
ponia, unde există un proiect de
predicție elaborat încă din 1965 și
dezvoltat continuu, in prezent derulîndu-se al patrulea program
cincinal de realizare a acestuia.
Ceea ce țin să precizeze specialiștii
japonezi este că, în ciuda eforturilor depuse, la ora actuală, este
imposibilă prezicerea in timp util
a unui cutremur. Și în S.U.A. sa
realizează o serie de studii și cer
cetări, echipamente din cele ni al
perfecționate fiind masate cu precădere pe falia californiană San
Andreas, o regiune cu înalt risc
seismic. Cercetări de predicție sa
efectuează de aproape 20 de ani
și in Uniunea Sovietică, in princi
pal pentru regiunea Garm, din
R. S. S. Tadjică și in Kamceatka.
Toți specialiștii antrenați în această activitate pun un accent
deosebit pe depistarea tuturor
semnalelor premergătoare unui cu
tremur, pe sistematizarea și cu
prinderea lor intr-un model fizicomatematic reprezentativ. S-a evi
dențiat faptul că o tratare realistă
a problemei trebuie să aibă la bază
studiul cit mai multor „simptome"
care ar prevesti un seism. In acest
sens, nimic nu trebuie
neglijat.
Astfel. într-o lucrare chineză de
seismologie, presimțirile animale
lor sint luate în considerație cu
foarte multă seriozitate. Accentul
principal se pune insă pe mărimile
fizice măsurabile, cum ar fi cele
ce caracterizează seismicitatea și
microseismicitatea, mecanismul fo
cal, legea frecvenței, durata de os
cilație, viteza de propagare a un
delor seismice, deformațiile scoar
ței terestre, nivelul apei din pu
țuri, concentrația de radon în apele
freatice... și lista ar putea conti
nua. Bunăoară, specialiștii sovietici
au inventariat pină in prezent un
număr de circa 300 de asemenea
factori precursori unui seism. Sînt
prea mulți, sînt prea puțini acești
indicatori ? Nu se știe încă. Cert
este că toți acești parametri tre
buie cuprinși in modele fizico-matematice, prelucrabile cu âjutorul
unui calculator electronic. In acest

scăp s-au cheltuit in lume milioana
de dolari, iar cei mai
străluciți
specialiști ai seismologiei mondiale
s-au ocupat de cele mai diverse
aspecte ale predicției seismice. Nici
una dm metodele utilizabile n-a
permis insă, pină acum, o corelare
sigură a modelelor elaborate cu
fenomenul seismic.
în concluzie, cu toate eforturile
care se fac, predicția cutremurelor
rămine o problemă științifică foar
te dificilă, nerezolvată irică, cu
multe necunoscute pe planul cu
noașterii fundamentale, cu mani
festări specifice fiecărei zone seismegene.
— Așadar, la ora actuală, cunoș
tințele științifice nu'sînt in măsură
să precizeze cu exactitate Jocul,
momentul și magnitudinea unui
seism.
— Din nefericire, aceasta este si
tuația. Nici un adevărat om de ști
ință nu se poate hazarda să emită
o asemenea prognoză. Doar even
tuali proroci de ocazie — indicind
nu numai luna, dar și ziua, ba
chiar și ora producerii unui cutre
mur — se încumetă să tulbure li
niștea oamenilor cu afirmații fără
absolut nici o acoperire științifică.
—- în cadrul Centrului de fizica
Pămintului și seismologie se între
prind cercetări privind viitoarea
evoluție
a
activității seismica
vrincene ?
— în țara noastră au fost dez
voltate cercetări de predicție după
cutremurul din 1977. In prezent se
fac studii pe baza măsurătorilor
seismologice, gravimetrice, geo
magnetice, geoelectrice, ale conți
nutului de radon în apele freatice,
ale deformațiilor crustale etc. Cu
toate eforturile care se fac, nici
la noi nu s-a ajuns la o metodă
care să ofere certitudinea unei
predicții pe termen mediu sau
scurt.
Aceasta nu înseamnă Insă că
oamenii de știință din domeniul
seismologiei se dau bătuți, chiar
dacă, in ce privește predicția, nu
s-au inregistrat deocamdată in
lume decit pași mici, dar, oricum,
dătători de speranță pentru pro
grese mai semnificative. . Oamenii
de știință din toată lumea și nt
insă unanimi in părerea că este po
sibilă și realistă previziunea pe
termen lung, la care ne-am referit.
Problema predicției fiind extrem
de complexă și importantă, pro
grese reale se vor înregistra nu
mai în măsura în care va exista o
strinsă colaborare intre specialiștii
in domeniu din întreaga lume. în
acest sens, bunăoară; aria colabo
rării noastre cu specialiști din alte
țări se extinde tot mai mult. Ast
fel. începind din 1985, în cadrul
unui protocol de colaborare, a fost
stabilit un program comun de asistență tehnică in domeniul pre
dicției cutremurelor de pămint in
tre. România și Japonia. Ca urma
re, în ultimii doi ani, au avut loc
schimburi de experiență între spe
cialiștii români și japonezi atit la
noi in țară, cit și în Japonia. Ase
menea contacte sint deosebit de
utile atit pe planul cunoașterii re
ciproce a realizărilor, cit și al dez
voltării unor sisteme perfecționate
de aparate.
Așa cum evoluează In prezent
cercetările și cunoașterea științifi
că in domeniul fizicii Pămintului,
există speranța că, la începutul se
colului viitor, predicția cutremure
lor va deveni posibilă
în unele
regiuni seismice, eliberîndu-i ast
fel pe oameni de interpretarea și
explicarea fatalistă, speculativă a
unuia din fenomenele naturii astăzi
încă insuficient cunoscut.

Ioana DABU
Vlaicu RADU

Nu de mult. Aradul a găzduit cea
de a Vl-a intilnire bienala a scriito
rilor-țărani din țara noastră. Este,
așa cum se știe, o manifestare pres
tigioasă care a împlinit, un deceniu
și asupra căreia merită să zăbovim
cu unele considerații. Nu doar pen
tru că ne-o impune continuitatea fe
nomenului, ci și din perspectiva amplorii crescînde și a complexității, a
valențelor creatoare pe care le relevă scrisul țărănesc.
Două sînt, pentru început, aspec___ pe .........................
tele
care dorim să le abordăm,
întii, de ce aceste intilniri ău loc la
Arad ? Poate cel mai îndreptățit să
ne ofere răspunsul este prof. Teodor
Uiuiu. un vechi și statornic animator
al scrisului țărănesc : „în primul
rind; pentru că aici' există o frumoa
să tradiție, ale cărei rădăcini se în
tind pină in secolul trecut. Apoi, din
anul 1968, la Arad există un cenaclu
literar al scriitorilor-țărani, ce cu
prinde condeieri ai satelor de pe tot
întinsul vetrei folclorice arădene. Nu
cred că sintem lipsiți .de modești»
dacă menționăm că scrisul țărănesc
din județul nostru este prezent, .cu
rezultate foarte bune, în Festivalul
național „Cintarea României", de la
prima și pină la actuala, ediție. Tot
in acest județ s-au tipărit, in răstimpul amintit, nouă cărți, ca
cuprind în exclusivitate creații sem
nate de poeți și prozatori țărani. în'
sfirșit, la Arad apare periodicul La
mura, in paginile Căruia semnează
cei mai reprezentativi scriitori-țărani din toate județele țării".
Pe de altă parte, se poate pune în
trebarea : „De ce sint necesare ase
menea intilniri ?“ Orice „argumen
tam" trebuie să înceapă prin a recu
noaște amploarea fenomenului, pen
tru că în momentul de față numărul
scriitorilor-țărani este apreciat la
peste patru sute. Adevărați mesagert
spirituali ai colectivităților, acești
creatori populari iși citesc lucrării»
in cadrul unor șezători literare, scriu
texte pentru formațiile artistice d»
amatori, participă la diferite festiva
luri și concursuri locale sau interjudețene și, desigur, la marele festival
al muncii și creației libere „Cintarea
României", au o prezență tot mai no
tabilă in coloanele presei scrise, la
radio și televiziune, in timp ce unele
edituri, ca „Eminescu", „Dacia",
„Facla" și „Sport-turism", le includ
adesea scrierile in planurile editoria
le. Altfel spus, scrisul țărănesc re
prezintă un fenomen cultural car»
s-a impus cu vigoare și care — (și)
prin aceste intilniri bienale de la
Arad —, își oferă „pulsul", își recircumscrie mereu aria, formele și
mijloacele de exprimare ce își au
sursa de inspirație in bogăția folclo
rului, in viața satului românesc. De
asemenea, aceste intilniri, de la
Arad pun in discuție unele proble
me de ordin teoretic, dar și practic
ori organizatoric, ce vizează o mai
bună cunoaștere și valorificare a fe
nomenului respectiv.
Și la cea de-a Vl-a intilnire a srriItorilor-țărani — care a avut loc la
Hălmagiu, Hălmagel, Vîrfurile ?i
Buteni, localități cu vechi și remarcabile tradiții culturale — s-a manifestat in mod pregnant urjicitatea
acestui fenomen cultural românesc,
Nu ne referim neapărat la particular....... ,,___
ritățile generate de contextul istoric,
ci avem in vedere o mai veche ob
servație a prof. univ. dr. Gabriel
Tepelea, care de-a lungul anilor s-a
aplecat cu consecventă și rezultate
remarcabile și asupra cercetării creației scriitorilor-țărani : „...ceea ce-i
distinge în mod esențial pe scriitorii-țărani de la noi este că n-au
manifestat o tendință centrifugă, de
regionalizare, ci una de încadrare in
normele limbii, de integrare în cir
cuitul național. Se poate afirma azi
că țăranii condeieri sint scriitori de
limbă română literară, iar nu propa
gatori. ai unor graiuri regionale, ca
in alte literaturi". Pe de altă parte,
această recentă intilnire a arătat că
nivelul creațiilor „urcă" adesea spre
„granița" creației literare culte, care
pină de curind le părea insurmonta
bilă acestor originali condeieri.
în ce privește tematica, deși nu au '
apărut noutăți față de intîlnirile an
terioare, se înregistrează o abordare
mult mai nuanțată, mai plină de sen
sibilitate și mai problematizantă.
Vom încerca să susținem această
afirmație prin cîteva exemplificări.
De pildă, sentimentul dragostei de
Jară rămine o temă frecvent abor
dată, fie că este exprimat prin in
termediul versurilor ce se înrudesc
cu poezia populară (..„.Graiul tău —
fagur de miere Z Dă dulceață gurii
mele, / Mă văd matcă strop de rouă /
Picurind ia-ți cea nouă / Si-aș vrea
tare să mă-ntind / Mijlocul să ți-l

A
CLUJ-NAPOCA
în ultimii ani, Institutul politehnic
din Cluj-Napoca a cunoscut o conti
nuă dezvoltare și modernizare a ba
zei materiale de invățămint și^ cer
cetare. Toate cele trei facultăți —
de mecanică, electronică și construc
ții, unde se pregătesc peste 7 700 da
studenți — dispun acum de clădiri
noi, amplasate pe platformele nou
construite in acești ani in munici
piu.,Și nu numai atit. Fiecare facul
tate este înzestrată cu laboratoare,
cu mijloace tehnice moderne folosita
deopotrivă in procesul de invățămint
și in activitatea de cercetare și mi
croproducție. Numai numărul labora
toarelor și atelierelor didactice ajun
ge la 228. O mare parte din această
bază tehnică — in multe privințe ea
se situează la nivel mondial — este
rezultatul activității de proiectare și
cercetare desfășurate de Colectivei»
institutului. Nu puține din aceste re
alizări sînt rodul unei tot mai fertil»
colaborări cu producția. Pentru că
aici s-a înțeles tot mai bine că pro
gresul pe care trebuie să-1 facă învățămintul, știința, tehnica este indiso
lubil legat de cerințele concrete, ac
tuale și de perspectivă, ale produc
ției. Un proces care propulsează spra
cot» mai înalte — de productivitate,
calitate și eficiență — activitatea eco
nomică.
Un exemplu il constituie șl activi
tatea de cercetare și microproducție
in domeniul pulberilor metalice de
la Facultatea de mecanică. De cîțiva
ani, un colectiv de la catedra de teh
nologia metalelor se ocupă de cerce
tări și aplicații în producție ale pulbe
rilor metalice. în fața unei instalații
de preparare a acestor pulberi, stăm
^^de vorbă cu șeful colectivului de

cercetare și microproducție in pro
bleme de pulberi metalice — prof,
dr. ing. Gheorghe Matei. Ni se spu
ne, prezentîndu-ne unele din rezul
tatele muncii acestui colectiv, din
care mai fac parte conf. dr. ing. Eu
gen Bixac și șeful de lucrări dr. Zeno
Spîrchez, că pină acum au fost rea
lizate in, cadrul laboratorului 15 sor
timente de pulberi metalice, fiind li
vrate unor unități beneficiare canti
tăți apreciabile din aceste produse
obținute cu instalația construită in
institut. Iată și cîteva din aceste sor
timente de pulberi : din oțel slab aliat, oțel de scule, oțel inoxidabil, de
nichel, pentru metalizare cu flacără
oxiacetiienică, pentru metalizare cu
plasmă, pentru aliaje metalice dure
etc. Ele sint. utilizate cu precădere
pentru fabricarea unor piese sinterizate, sintermatrițate, filtre metalice
sinterizate, electrozi de sudură de
mare randament, recondiționărl de
piese prin metalizare, catalizatori și
altele tot atit.de importante pentru
economia națională, prin efectele teh
nice și economice pe care le au. Din
tre beneficiari am notat. Combinatul
metalurgic din Cimpia Turzii și în
treprinderea de produse din sirmă
din Buzău, unde la nivelul unei pro
ducții de 10 mii tone de pulberi me
talice fabricate pe baza tehnologiei
cercetătorilor clujeni se reduce cu 16
milioane lei pe an importul. Un alt
beneficiar este întreprinderea „Sinterom" din Cluj-Napoca. Calculele arată că, prin utilizarea a 200 tona
pulbere de bronz pe an realizate de
politehniștii clujeni, economia obți
nută este de 40 milioane lei. Pe lis
ta beneficiarilor mai figurează Com-

binatul de utilaj greu din CIuj-Na
poca, UREMOAS București, Combi
natul chimic din Craiova, D1AROM
B'ucurești, „Electromureș" din Tirgu
Mureș, care folosește pulberi metali
ce pentru developări magnetice la
aparate de copiat tip Xerox, ceea
ce conduce la reducerea importului,
in situația folosirii a 50 tone de pul
beri pe an, cu 60 milioane lei.
L-am întrebat pe prof. Gheorghe
Matei despre cea mai nouă realiza
re a acestui colectiv. La ceea ce s-a
obținut pină acum se adaugă pulbe
rea de fier pentru învelișul electro
zilor de sudură și pentru metalizarea
fontei, pe bază de nichel-crom. Asta
înseamnă că o serie de piese din fon
tă se pot astfel repara prin metali
zare cu astfel de pulberi. Unitățile
care recondiționează piese din fontă
vor folosi cu rezultate excelente aceste pulberi, ceea ce este un mare
cîștig în acțiunea întreprinsă la ni
velul economiei pentru recuperarea
și recondiționarea unui volum sporit
de piese de schimb și subansamble.
Cele mai multe din rezultatele cer
cetării științifice și microproducți ei ale colectivului de pulberi metalice de la catedra de tehnologia metalelor, unde lucrează deopotrivă cadre didactice și studenți, au ajuns in
faza de industrializare. Nu peste
mult timp unele tehnologii mai avansate, prezentate și la Tirgul in
ternational București din aceșt an,
vor fi preluate de industrie. Dru
mul firesc al oricărei munci de cer
cetare eficiente.

Marin OPREA

corespondentul „Scinteil1

Instoloția pentru cercetare și microproducție de pulberi metalice de la
Institutul politehnic din Cluj-Napoca Foto : S. Cristian

cuprind, / Să-ți fes auriu veșmlnt, /
Cel mai mindru pe pămint, / Sărut,
maică, a ta mină, / Scumpă patrie
română..."). („Tara mea, gură de rai"
de Emilia Iercoșan, jud. Arad), fie că
ia forma versului alb („Patrie / Te
îmbrac / tn văpaia cuvintelor, / Din
marginea satului / Pină la. măreția
munților, I Din pridvorul de stele /
Pină la nemărginirea mării. / Din
mătasea ierbii / Pină. unde înflorește
gindul copiilor / Si tot mai găsesc
loc de contemplație / In muzica, fru
museții tale''). („în văpaia cuvinte
lor" de Georgeta Dragomir, Provița
de Jos — Prahova). Țăranul, doina,
dorul rămin și ele teme ce ' prile
juiesc adesea expresii artistice pline
de har : „...Cînd adunate-s roadele-n
hambare / Si pline rumenă avem pe
masă, / Cind veșnicia, lunecă-n ul
cioare, ! Zidindu-ne la temelii de

Însemnări despre
cea de-a Vl-a întîlnire
bienală de la Arad
a scriitorilor-țărani
casă, 1 Să ne-nchinăm tn fața neodihnei voastre ! Și pentru voi, țăranii
sg cuvine / Să ridicăm sub cerul
blind al toamnei / Statui de griu bă
tute in rubine". („Poem pentru ță
rani" de Lucreția Baltă, cenaclul
Lamura, Arad) ; „Doină cintec. fer
mecat. / Cu frumos vers legănat, I
Tu ești cintec românesc, / Cintec dul
ce, strămoșesc, I ... / De-a fost omul
chinuit / Cu tine s-a liniștit / De-a
/ost omul supărat / Cu tine s-a min
gii at. /. Te cintau țăranii-n grui / La
coarnele plugului, / Te clnt.au in grai
curat / Fete mari la secerat. / Ciobanii-n munți cind urcau, / Tot doina
o fluierau. / ... / Doină, cintec din
străbuni / Tu prin văi si munți ră
suni. / Nu-i român in țara-ntreagă /
Să nu spună că-i ești dragă" („Doină,
cintec fermecat" de Maria Oprea,
Zdrapți — Hunedoara). O dedicație
ceremonioasă, in care descifram ra
finamentul și sinceritatea simțirii ță
rănești e de aflat și în aceste ver
suri fluente, melodioase : „De pe
virful munților, / Din mireasma bra
zilor, / La aprinsul stelelor / îi tri
mit măicuței dor, / ... / Du-te tu, razi
de soare, / Peste plaiuri cu izvoare I
Si sărută al meu sat / Pină rouă nu
s-a luat. / Du-te dor la mine acasă, I
Udă florile din glastră, / Nu cu apt
din izvor / Ci cu lacrimă de dor"
(„Dorul meu" de Vetuța Manga, Ciofrîngeni — Argeș). Și tot despre dor
vorbesc versurile Georgetei Dragomir : „...Dacă eram pasărea griului /
Și zburam dincolo de apele cerului /
Sau fluturii luminii / Sau iarbă / Și
foșneam in cămașa fiecărui anotimp /
Nu vedeam cum țese mama dorul I
intr-un covor românesc".
Alături de temele amintite, de ver-

șurile închinate naturii, dragostei sau
muncii, in poeziile scriitorilor-țărani
își fac loc, tot mai des, și alte ginduri și sentimente desprinse din pro
blematica vieții cotidiene, cum est»
dorința de pace : „Satul doarme, li
niștit, / Toți
copiii-au adormit, /
M-auziți ! ? / Nu-i treziți ! / ... / Sub
un munte, nu știu care, / Sub oceane
sau sub mare, / Spune-un basm, că
pint balauri / Mincători de jar, /
M-auziți. ! ? / Nw-i treziți ! / ... / Toți
copiii-au adormit / Basmu-acesta
i-a.-ngrozit. / Ce frumoși sint adormiți ! / Nu-i treziți ! / Speriat, un
porumbel, / Cu aripă protectoare )
Peste lume, tot fidel / Face roto
coale" („Nu-i treziți !“ de Cornelia
Bulzan, Julița — Arad).
Desigur, exemplificările de mal
sus, pentru care am folosit poezii
care ne-au stat la indemină și in se
lectarea cărora nu am operat numai
cu criterii strict valorice, nu pot
oferi întreaga imagine a fenomenu
lui de care ne ocupăm și care, fără
discuție, este mult mai bogat in teme
și expresii ce dovedesc multă sensi
bilitate. O sensibilitate tot mai mult
„filtrată" de acumulările livrești ine
rente in contextul socio-culturaî de
azi. Tocmai de aceea, scrisul țără
nesc merită o considerație tot mai
mare, atit din perspectiva depistării
unor talente, cit și in vederea valo
rificării superioare a acestui feno
men cultural interesant și original.
Din această perspectivă, intilnirea da
la Arad, prin simpozionul Scrisul ță
rănesc in viața spirituală a satului
contemporan — marcat de prezența
ca loan Taurescu (Hațeg-Hunedoara),
Elena Fecioru (Mănești-Prahova),
Laurențiu Ardelean (Girdani-Maramureș). Eugenia Macovei (AbrudAlba), Ion Boengiu (Drăgotești-Dolj)
și de valoroasele contribuții ale prof,
univ. dr. Gabriel Țepelea, ale scrii
torului' clujean Teodor Tanco, ala
poetului arădean Lucian Emandl ori
ale dr. loan Meițoiu. cercetător și
exeget devotat al fenomenului, pre
cum și de aportul prof. Teo
dor Uiuiu și al prof. Petru M. Ar
delean din Arad — prin șezătorii®
literar-muzicale desfășurate în fața
unor săli pline pină la refuz a con
stituit un moment de bilanț, dar și o
deschidere spre multe alte împliniri.
Nu putem încheia prezentele notații
fără a consemna că in cadrul ultimei
lntîlniri de la Arad a fost constituit
cenaclul literar interjudețean Lamura
al scriitorilor-țărani. „Dorința una
nim exprimată de cel care au sem
nat actul de constituire a cenaclului,
precizează prof. Teodor Uiuiu, esta
ca, în condițiile oferite de societatea
noastră, scrisul țărănesc, atit de viu
și bogat reprezentat în viața spiri
tuală a patriei, să-și aducă o contri
buție specifică la afirmarea culturii
naționale, la înnobilarea spirituală a
poporului".. O dorință-program care,
cu certitudine, iși va găsi împlinirea
in noi și originale creații, pe măsura
valoroaselor tradiții populare româ
nești.

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scinteil*

opera întregului popor
(Urmare din pag. I)
din. ele să nu fie indiferentă față
de problema unirii țărilor române".
Războiul Crimeei — punct culmi
nant al manifestării rivalităților și
conflictelor de in.t-erese existente in
tre marile puteri la mijlocul secolu
lui al XlX-lea, al luptelor pentru
supremație in bazinul Mării Negre,
pentru luarea in stăpînire a strimtorilor și a gurilor Dunării — a făcut
ca soarta țărilor române să intre din
nou in combinațiile de culise als
„concertului european". Congresul de
la Paris — avind ca scop principal
încheierea păcii și restabilirea „echi
librului european" — a făcut din
cauza moldovenilor și muntenilor o
chestiune europeană. Acum cind pu
terile europene discutau soarta națiunii române, lupta pentru unire a
intrat intr-o fază nouă, antrenînd
activ largi pături sociale, masele
populare, toate spiritele înaintate ala
societății românești, care înțelegeau
să acționeze energic, atit pe plan in
tern. cit și pe plan extern, pentru
fructificarea integrală a posibilități
lor create.
Zeci și zeci de memorii, adrese,
petiții — dind expresie punctelor de
vedere și aspirațiilor comune —
curgeau literalmente către cabinetele
din Londra, Paris, Petersburg, Viena
și Constantinopol, cu intenția de a
demonstra drepturile istorice ale
românilor și de a obține fie o modi
ficare a punctelor de vedere potriv
nice sau rezervate ale unor cance
larii diplomatice, fie o expresie mai
clară și o acțiune mai hotărită din
partea acelor cancelarii care erau, n
principiu, de acord cu ideea unirii
țărilor române. Un rol de deosebită
însemnătate aveau să joace pașoptiș
tii români aflați in emigrație, care au
înțeles să. dea tot ceea ce aveau mai
bun pentru afirmarea și cunoașterea
de către străinătate a dorințelor na
țiunii române.
în acele zile, de la un capăt la altul
al celor două țări, au răsunat, pentru
prima dată, cuvintele „Horei Unirii",
scrisă de Vasile Alecsandri. ca un .
simbol al voinței poporului român de
a-i da materializare, dincolo de orice
obstacole. Adunările ad-hoc — or
ganisme a căror creare a fost pre
văzută in hotăririle Congresului de
la Paris, in scopul de a se pronunța
asupra viitoarei organizări a țărilor
române — au exprimat, in pofida
atitor greutăți și intrigi ale marilor
puteri, dorința de unire a moldove
nilor și muntenilor. Europa a fost
pusă, astfel, in fața unei categorice
manifestări de unitate națională. Dar,
prin Convenția de la Paris — întru
nită în virtutea prevederilor Tratatu
lui de la Paris — încheiată la 7/19 au
gust 1858, se hotăra ca Moldova și
Muntenia să poarte numele de Prin
cipatele Unite, se constituia o Comi
sie Centrală pentru pregătirea legi
lor, se prevedea înființarea unei
Curți de Casație comune, ambele cu
sediul de Focșani, măsuri de organi
zare identică a armatei ș.a. în ace
lași timp, prin Convenția de la Paris
se hotăra că fiecare țară va avea
domnul ei, guvernul ei. adunarea sa
legislativă, administrația sa separată,
ceea ce nu mai corespundea aspira
țiilor de unitate ale locuitorilor celor
două țări române. Prevederile Con-

ferinței de la Paris reliefau Încă a
dată, Cu claritate, poporului român,
dificultatea, dacă nu imposibilitatea
de a-și vedea împlinit idealul prin
bunăvoința sau jocul de interese ale
puterilor străine, impuneau in mod
logic concluzia că numai prin luptă
proprie, hotărită, aspirația realizării
unirii poate primi consacrare.
Desfășurarea evenimentelor, in anii
1856—1858, in Moldova și Mufitenia,
ca urmare a energiei și voinței una
nim exprimate a întregului popor,
era împotriva prescripțiilor din tra
tate și a voinței marilor puteri ale
Europei, care, după cum se știe au
sprijinit, in 1857, elementele reacțio
nare din Moldova in falsificarea ale
gerilor, fiind nevoite apoi să convină
la anularea lor. Atit era de arzătoare
ideea unirii incit marile probleme de
ordin social cuprinse in programul
revoluției de la 1848 au fost acum
subordonate unirii. Viile dezbateri
din Adunarea electivă a Moldovei au
impus un singur candidat : Alexan
dru Ioan Cuza. Alegerea s-a făcut
prin vot deschis. Al. I. Cuza întru
nind unanimitatea . voturilor celor
prezenți — 48 — a fost proclamat
domn al Moldovei, La București,
ecoul alegerii lui Alexandru loan
Cuza a produs o deosebită intensifi
care a acțiunilor politice în vederea
desemnării domnitorului. Alegerea
lui Al. I. Cuza de către Adunarea
electivă din Muntenia a fost consi
derabil influențată de presiunea efec
tivă a maselor de orășeni și țărani
care înconjurau, la 24 ianuarie 1859,
localul adunării. Vestea proclamării
lui Al. I. Cuza ca domn și al Munte
niei a străbătut cu iuțeala fulgerului
peste tot cuprinsul Capitalei. „Mul
țimea — scria un martor ocular —
cinta si juca la toate răspintiile Hora
Unirii in sunetul muzicii militare și
la lumina tortelor". Numeroasele
manifestări ce au urmat evenimen
telor de la 5 și 24 ianuarie au întărit
și mai mult alegerea domnitorului.
Succesul obținut in aceste zile a
fost posibil datorjt.ă devotamentului
neclintit al poporului român față de
cauza unirii, care a dejucat — prin
acțiune energică și unită — deopo
trivă, manevrele unor cercuri reac
ționare interne, ca și intențiile unor
puteri europene care-și vedeau stînjenite, prin crearea unui stat româ
nesc unitar, intențiile lor expan
sioniste în această parte a con
tinentului. Ca toate celelalte act»
definitorii ale istoriei noastre na
ționale.
„Unirea
Moldovei
cu
Muntenia — arăta tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — rod al
luptei duse de masele populare, da
cărturarii patrioți ai timpului, eveni
ment aplaudat cu simpatie de opinia
publică internațională înaintată, a
marcat un moment istoric de impor
tanță crucială in viața poporului ro
mân, punctul de plecare in formarea
statului național unitar".
Unirea Principatelor — înfăptuită
ca expresie a voinței poporului ro
mân de unitate și libertate națională
— a pus in evidență, incă o dată, in
modul cel mai convingător, rolul ma
selor ca făuritoare ale istoriei, rolul
major pe care il pot juca acele per
sonalități ce se identifică cu aspira
țiile maselor largi populare și înțeleg
sensul devenirii istorice.
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TIMIȘOARA : Utilaj
de înaltă complexitate
, Printre utilajele de ridicat nivel
tehnic și calitativ, prevăzute a fi
fabricate în acest an la cunoscuta
întreprindere
„Electrotimiș" din.
Timișoara se numără și mașina au
tomată de
' . tăiere termică, cu urmărire optică, pe bază de flacără
oxigaz. Noua creație tehnică românească a fost realizată sub formă
de prototip, omologat zilele aces
tea la Institutul de sudură și în
cercări de materiale din Timișoa
ra, după proiectele elaborate de
cercetătorii și specialiștii de aici,
care prevăd utilizarea numai de
componente și subansamble produ
se în țară. Comparativ cu instațgțiile folosite pînă în prezent, aceas
tă mașină, rod al colaborării din■ tre cercetare și producție, se re
marcă printr-un randament supe
rior în exploatare, precum si prin
tr-un ridicat grad de precizie, ceea
ce o face utilizabilă în procese teh
nologice de mare finețe, fiind deo
sebit de solicitată de numeroase
întreprinderi in acțiunea dp orga
nizare și modernizare a produc
ției. (Cezar Ioana).

BACĂU :
Unități comerciale
la dispoziția populației
In municipiile și centrele munci
torești din județul Bacău au fost
construite si puse in funcțiune încă
27 noi unități comerciale cu o su
prafață utilă de circa 5 200 mp.
Toate acestea sînt magazine profi
late pe produse industriale și ali
mentare, precum și unități de ali
mentație publică. Alte numeroase
unități din Comănești, Buhuși,
Tirgu Ocna si din viitoarele centre
agroindustriale Sascut și Podul
Turcului au fost modernizate și re
profilate. Se remarcă îndeosebi
magazinele și unitățile de alimen
tație publică rezervate numai pen
tru copii și tineret înființate în mu-

nîcipiiîe Bacău și Gheorghe Gheorghiu-Dej. încă 18 unități comer
ciale, cu o suprafață utilă de 4 200
■ diferite
............
stadii de
mp, se află în
construcție și vor fi date curind în
Gheorghe
funcțiune in Bacău,
Gheorghiu-Dej, Moinești și Comănești. (Gheorghe Baltă).

NĂVODARI : Producție
suplimentară — consumuri
scăzute de energie
Traducînd în viată îndemnurile
șl orientările secretarului general
al partidului, oamenii muncii de
la Combinatul
de îngrășăminte
chimice Năvodari au obținut im
portante succese' In toate sectoa
rele de activitate. Astfel, de la
începutul lunii ianuarie și pînă în
prezent, prin folosirea instalațiilor
la parametrii superiori de eficien
ță, s-au rșalizat peste plan 640
'■tone superfosfat granulat, care a
și fost expediat unităților agricole
și 500 tone acid sulfuric, necesar
producerii îngrășămintelor chimice
cu fosfor. De asemenea, prin recu
perarea energiei secundare de la
reactoarele de fabricare a acidului
sulfuric s-a obținut o cantitate su
plimentară de energie electrică,
ceea ce a condus la reducerea
consumurilor energetice din siste
mul național. (George Mihăescu).

SÂSCIORI : Ritmuri intense
. la montaj
La hidrocentrala Săsclori (jude
țul Alba), cea de-a patră hidrocen
trală construită pe riul Sebeș, se
desfășoară o intensă activitate
pentru finalizarea lucrărilor de
montaj. Ritmuri susținute de mun
că se înregistrează la montarea
sjibansamblelor componente ale
vanei fluture de la castelul de
echilibru, la încorporarea vanei
sferice în circuitul de alimentare
a hidroagregatului nr. 2 și la non-

tarea vanei din priza barajului de
acumulare de la Obrejii de Câpilna. In același timp, se execută alte
lucrări pregătitoare în vederea
punerii In funcțiune a acestui im
portant obiectiv energetic. (Ștefan
Dlnică).

ARAD : Valorificarea
superioară a materialelor
recuperabile
Oamenii muncii de la întreprin
derea textilă Arad acționează cu
toată răspunderea pentru valorifi
carea superioară a materialelor
textile recuperabile. Un aport deo
sebit In această acțiune iși aduce
colectivul de muncă al Filaturii de
vigonie, unde. în acest an, se vor
valorifica circa 800 tone deșeuri
textile colorate. Acest lucru va
determina diminuarea corespunză
toare a cantităților de materie
primă. Mai consemnăm că, în
aceste zile, au intrat în prnducție noi articole concepute în
exclusivitate din materiale recuperabile. Este vorba de mai multe
feluri de materiale scămoșate și
c-îteva noi tipuri de materiale Im
primate realizate intr-o variată
gamă coloristică. (Tristan Mihuța).

CLUJ-NAPOCA :
Ansamblu de locuințe
modern, funcțional
în municipiul Cluj-Napoca a în
ceput construcția noului ansamblu
de locuințe Timotei Cipariu, din
zona centrală, care va
cuprinde
aproape 950 apartamente, precum
și unități comerciale și de pres
tări servicii în suprafață de 20 000
mp.. Tot aici, pe axa Piața Victo
riei — Teatrul Național — Faculta
tea de .științe economice a Univer
sității, se va amenaja un parc,
Proiectanții au resțudiat și oferit
soluții optime pentru conservarea
unor edificii, pentru circulația
mijloacelor de transport și pieto-

nală din această zonă. In prezent,
constructorii lucrează la
primele
blocuri, cuprinzînd 100 apartamen
te, din locuințele prevăzute să fie
date in folosință pină la sfirșltul
acestui an. De asemenea, în muni
cipiu se continuă construirea unor
locuințe în cartierele
blocuri de
Zorilor, Pata, Aurel Vlaicu, Piața
Mărăști. In acest an, zestrea loca ti vă a municipiului Cluj-Napoca
urmează să crească cu 2 400 apartamente și diferite alte obiective
urbanistice. (Marin Oprea).

VASLUI : Produse pentru
automatizări, peste plan
Acționînd încă din primele zile
ale anului cu hotărîrea de a înde
plini exemplar sarcinile economice
pe acest an, colectivul de oameni
ai muncii de la întreprinderea da
aparate de măsură și control din
Vaslui a realizat șl livrat supli
mentar economiei naționale și la
export produse pentru automati
zări în valoare de aproape 1,2 mi
lioane lei. In aceeași perioadă a
fost asimilată în producție o nouă
familie de manometre de mare
precizie, destinate sectoarelor prio
ritare ale economiei și partenerilor
de peste hotare. (Petru Necula).

PLOIEȘTI : Un nou produs
a fost asimilat în fabricație
Muncitorii, tehnicienii și lnginerii de la întreprinderea de reparații din Ploiești au livrat trei
macarale tip Telemae HT 125,
care vor lucra pe șantierele
de construcții din
___
țară
,___
___
si din
străinătate. în același timp, a fost
introdus in fabricație un nou pro
dus. Teleliftul 250. pentru lucrul la
înălțime, prin realizarea căruia
harnicul, colectiv
de. muncă din
întreprinderea ploieșteană va sa
tisface cerințele numeroaselor uni
tăți economice din țară, ce vor
putea utiliza nu peste multă vreme
acest produs de înaltă tehnicitate.
(Ioan Marinescu).

Din partea Inspectoratului General al Milifiei,

teatre

Direcția Circulație

COMUNICAT
Datorită unor condiții atmosferice
nefavorabile (zăpadă abundentă, vis
col, polei, ceață etc.) în toate zonele
țării drumurile au devenit greu ac
cesibile, îngreunind sau făcind impo
sibilă circulația autovehiculelor.
în raport cu această situație șl
pentru asigurarea circulației autove
hiculelor
destinate aprovizionării
populației și unităților economice,
transportului în comun, precum si
pentru prevenirea blocării drumurilor
publice, incepind cu data do 18 ianua
rie 1987 se interzice circulația auto-

ducatlei Socialists si cu Comite
tul de Cultură și Educație So
cialistă al județului Iași.

tv
11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor (partial
color).
Telefilmoteca de ghiozdan
(co
lor). Racheta albă.
Producție a
Studioului de film TV.
Episo
dul 6.

12.45 Din cununa clnteculul româneso
(color)
13.00 Album dumlnloal (partial color)
14,50 Contemporanii noștri (color). Ve
ghind magistrala de apă — re
portaj
închiderea programului
Telejurnal
Tara mea azi (color).
Județul
Iași pe coordonatele dezvoltării
19,40 Clntarea României (color). De pe
marea scenă a
târli pe
micul
ecran. Emisiune realizată In cola
borare cu Consiliul Culturii șl E-

In compartimentul nos
tru, ales la întîmplare, au
luat loc, pe rind, directo
rul Teatrului Național din
Iași, un ceferist în măsură
să
răspundă
potopului
de Întrebări al gazetarilor, președintele consiliului
orășenesc al sindicatelor
din Pașcani, directorul în
treprinderii de tricotaje și
perdele
„Siretul"-Pașcani
— colectiv distins anul tre
cut cu înaltul titlu de Erou
al Muncii Socialiste. Pe
culoar — numeroase figuri
cunoscute. Și este cit se
poate de firesc. In prece
dentele deplasări pe șan
tierul actualei linii de cale
ferată am stat de vorbă cu
rnulți dintre pasagerii acestui tren inaugural...
— Așadar, angajamentul
constructorilor — de a aduce. la 31 decembrie, tre
nul de la Pașcani Ia Tîrgu
Neamț — a fost onorat
chiar în avans cu citeva
zile...
Ceferiștii sînt oameni de
cuv.înt — explicase, simplu,
tovarășul Alexandru Filioreanu. directorul Regiona
lei C.F.R. Iași.
Oameni de cuvînt. Prin
asta se spune totul. Sint
oameni de acțiune, adică
oameni ai faptei. Oameni
care-și fac datoria cu cinste
și cu hotârîre.
Privesc în jur. Majorita
tea sint oameni ai acestor
locuri, pătrunși de impor
tanța momentului.
— Primele proiecte vizind construirea unui drum
de fier care să lege Pașcaniul de Tirgu Neamț —
ne mai spune tovarășul
Fil.ioreanu — datează do
mai bine de șapte decenii.
N-a fost posibil la vremea
respectivă. Abia in anii
noștri, cu posibilitățile teh
nice ale aceStui timp, cu
sprijinul unei industrii pu
ternice, prin munca plină
de abnegație, chiar eroică
a constructorilor feroviari,
visul îndelung visat este
acum realitate.

vehiculelor proprietate personală în
toate județele țării, în localități și in
afara acestora.
în municipiul București circulația
autovehiculelor proprietate personală
.este permisă, in raport cu numărul
de înmatriculare al autovehiculului,
după cum urmează :
— in zilele cu soț vor circula numai
autovehiculele cu număr de înmatri
culare par ;
— In zilele fără soț vor circula nu
mai autovehiculele cu. număr de în
matriculare impar.

20.20 Film artistic. „Casablanca”
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

LUNI 19 IANUARIE
20.00 Telejumal
20,20 Direcții prioritare de dezvoltare
a cercetării științifice românești
în Epoca Nicolae Ceaușescu. Do
cumentar (color)
20,35 Tezaur folcloric (color)
20,50 lîoman-foileton (color). „Calvarul”.
Ecranizare după romanul omonim
de Alexei Tolstoi. Cu; Irina Alfe
rova,
Svetlana
Penkina,
Iurl
Solomin. Gheorghi Burkov. Rolan
Bikov. Regia :■ Vasili Ordinski. Episodul 12
21.50 Telejurnal

• Teatrul National
(14 71 71,
sala
mare): Bagi Tudose —10; 1Titanic
vals — 18; (sala amfiteatru)
.............. :
Intre
cinci șl șapte — 11; între patru ochi
(B) — 18; (sala atelier):
Fata din
Andros — 14
• Filarmonica
„George
Enescu“
(15 68 75, Ateneul Român): „Sunet —
Formă — Culoare". Grupul de mu
zică nouă „TRAIECT", grupul „CONTEMP" — 18
• Opera Română (13 18 57): Spărgă
torul de nuci — 11; Nunta Iui Figaro
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala
mică a Teatrului National): Oklahoma
— 10,30; Secretul Iui Marco
Polo — 18,30
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra
(sala Schitu Măgureanu,’ 14 75 46): Io,
Mircea Voievod — 10,30; Secretul fa
miliei Posket •— 18; (sala Grădina
Icoanei. 11 95 44) : Menajeria de sticlă
— 10,30; Dimineață pierdută — 18
> Teatrul Mic (14 70 81): Ca frunza
dudului — 10.30; O femeie drăguță
cu o floare șl ferestre spre
nord
— 18
O Teatrul Foarte Mic (14 09 f>5).: Atenție, se filmează
11; Ana-Lia —
18
• Teatrul de comedie (16 64 60): Cap
cană pentru un bărbat singur — 10
Măseaua de minte — 14; O dragoste
nebună, nebună, nebună — 18
e Teatrul ,.C. I. Nott.ara" (59 3103).
safe Magheru): Floarea de
cactus
— 10; Rîs și plins — 18.30; (sala Stu
dio) : Craii de Curtea veche —■ 10,30;
Acești îngeri triști — 18
• Teatrul Giulești
(sala
Gluleștl,
18 04 85) : Cursa de Viena — 11; Arta
conversației — 13
• Teatrul sat.iric-muzlcal ,.C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 73): Belmondo
ai H-lea — 11: Nimic despre ele
fanți — 18.30; (sala Victoria, 50 58 65):
Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic ..Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Micuța Dorothy —
11 ; Pe sub cetini Ia izvoare — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) î
Urmărirea — 18

cinema
• Toate ptnzele 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;
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11;
13: 15; 17; 19, STUDIO (59 53 15) — 10;
11,45; 13.30; 15,30; 17,15; 19
• Toate pînzele sus (seria a Il-a —
Misterele mărilor): LUMINA (14 74 16)
— 8,30; 10,30; 12,30; 15; *“ ------------VIAR (50 51 40) — 8.30;
19, FLAMURA (85 77 12)
15; 17; 19
• Liceenii : TIMPURI NOI (15 «1 10)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
•
Domnișoara
Aurica :
VOLGA
(79 71 26) - 9; 11; 3; .15.; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14) — i; 11: 13; 15; 17; 19
• Un oaspete
a cină : PACEA
(71 30 85) — 15; 17;
• Program special pentru copil —
8.45; 10,45; 12,45; 16,30; 19, Un oaspete
Ia 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 : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Acrobatele: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15,45; 17,15; 19,15
e 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
<9 Pacea —• victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15;
17,15; 19,15
• Acțiunea „Topolino- i VICTORIA
(16 28 79) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oliver Twist : UNION (13 49 04) —
9: 11; 13; 15;
17; 19,
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30
CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
O Gheata verde :
DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Pină trece, ploaia de toamnă j VI
ITORUL (10 6^ 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

22,00 închiderea programului.

...Mergeam spre Întilnirea
cu constructorii și cu...
Tirgu Neamț, orașul „mu
tat" ad-hoc, pentru citeva
ceasuri, in gară. Peste zece
mii de oameni 1 Tovarășii
de drum admirau locurile,
lucrările de artă — tunelul,
podurile presărate în drum
— și mulțimea oamenilor
ieșiți în stațiile de pe ttaseu (toată suflarea sate
lor 1) să vadă și să salute
trenul împodobit cu ghir
lande de brad, cu steagu
rile patriei și partidului,
încadrînd portretul iubitu
lui nostru conducător, ce a
dat nume epocii de elan
constructiv în care se în
scrie și această nouă rea
lizare a feroviarilor.
Brusc, locomotiva se oprește. „Ce ? Ce s-a Intîmplat ? S-o fi tras semnalul
de alarmă ?“ Oarecum, da.
„Semnalul de alarmă" al
conștiinței profesionale l-a
tras... chiar mecanicul lo
comotivei, comunistul Du
mitru Niță, omul care ți
nuse cu tot dinadinsul să
„piloteze" el primul tren
pe acest traseu ce cuprindă
și Topile, satul său natal,
cu dorința de a fi părtaș,
deopotrivă, la bucuria celor
ce aduc trenul in aceste
locuri, ca și la bucuria ce
lor ce vor beneficia de
aceasta.
...O femeie se desprinsese
din mulțime și înaintase
cu grăbire spre linia de
clarată „liberă". „Ce-o fi
vrind ?
— se întrebase
nedumerit. Poate vrea să
urce și ea în tren". Femeia
lăsase lîngă linie un obiect,
deocamdată... neidentificat,
apoi se retrăsese cîtiva
pași. Era o țărancă îm
brăcată în costum național.
Ajutorul coborî în grabă
să vadă ce-a lăsat femeia,
călătorii se îmbulziră pe la
ferestre...' Era o găleată
plină cu apă de fintînă,
străveche urare de bine pe
care femeia o întări cu
vorbe, strigînd către oameni și către tren : „Să vă

meargă bine !“. Pe această
nouă arteră feroviară, pre
văzută cu centralizare electrodinamică, cu bloc de li
nie automat și electrifica
re, In calea miilor de caiputere înhămați la trenul
echipat ultramodern, vasul
cu
apă ne-ncepută
și
urarea caldă a femeii in
strai de sărbătoare aduce
un ecou din vechime, un
ecou
pe
care
inimile
care-au fost martore mo-

pașnice
vocații. Ei,
cel
care au dat chip nou pa
triei socialiste. Ei, cei care
au umplut rîurile cu stele,
racordîndu-le energic la
energia țării. Ei, cei ce au
construit Magistrala Albas
tră. Și Metroul. Și hidro
centralele de pe Dunăre.
Și
Transfăgărâșanul. Și
atitea magistrale feroviare,
ca niște artere vii prin
care marele organism al
economiei naționale
pri-

pe care l-au biruit șl l-au
străpuns, realizînd un tu
nel — la Cristești — in lun
gime de 840 m. Străpungerea, in aprilie anul trecut, era modul prin care se
angajaseră tuneliștii mais
trului constructor Petrea
Trifan să sărbătorească
anul 65 al partidului.
— A fost o lucrare grea,
dar a ieșit operă de artă
chiar In sensul... . nefero
viar al cuvintului. Pămin-

Forjele de stingă vest-europene
problemele securității pe continent

Trebuie recunoscut că în ultimii 49
de ă>ni majoritatea partidelor stângii
vest-europene s-au menținut pe o
poziție de izolare — scrie în revista
italiană „RINASCITA" Klaas de
Vries, membru al Partidului Muncii
din Olanda.
Un pas important in
elaborarea unor linii politice comune
asupra anumitor teme l-au reprezen
tat două intilniri desfășurate in 1985
la Lisabona și Bonn intre partidele
socialiste din țările membre ale
N.A.T.O. și consacrate problemelor
securității. Deși cu aceste prilejuri
s-a constatat că există in continuare
numeroase deosebiri, decurgind jlin
caracterul specific al istoriei fiecărui
partid, dincolo de acestea a fost defi
nită o arie de interese comune.
Partidele socialiste și social-democrat.e pot cu ușurință să găsească
terenul de consens între ele. Eu
ropenii știu că securitatea nu
se poate întemeia decît pe o abor
dare echilibrată, care să nu se limi
teze la factorii pur militari, ci si
multan să dezvolte și elementele po
litice ale dialogului, care să permi
tă reducerea divergențelor.
Din acest punct de vedete, mișsarea pacifistă pare să fi avut o vlziune internațională mai largă decât
multe partide politice. Ea ne-a obli
gat pe' toți să ne dăm seama că po
litica noastră tradițională de secu
ritate a eșuat In esență pentru că a
produs saturarea arsenalelor, iar
introducerea de noi arme și mai so
fisticate — departe de a spori secu
ritatea — o reduce.
Dacă acestea sint ariile de consens,
din dezbaterea între partidele socia
liste europene au reieșit și unele
probleme a. căror importanță nu este
secundară. Partidul laburist englez,
de exemplu, se pronunță hotărît. îm
potriva prezentei armelor nucleare
în Marea Britanie și neagă orice va
loare a lor sub aspectul securității.
La polul opus se situează „forța de
șoc" franceză, apărată și dezvoltată
și de guvernul socialist. Această pro
blemă trebuie soluționată : forțele
nucleare franceze și engleze trebuie
luate în calcul in negocierile asupra
armamentelor, altfel un acord va fi
imnosibil.
Europa este deci fragmentată în
funcție de numeroasele situații na
ționale. Unele națiuni au un arsenal
nuclear propriu, altele găzduiesc
arme amerieahe, altele refuză să ac
cepte în timp de pape arme nucleare
pe teritoriul lor. Trebuie să șe țină
seama de aceste diferente, trebuie
respectate pe deplin diferitele op
țiuni. In același timp însă, trebuie
găsit un teren comun de propuneri.
Acesta este sensul procesului pe
oare îl făurim treptat la întîlnirile
dintre partidele socialiste. Mulți din
tre noi ar dori să vadă progrese mal
rapide, dar este imposibil să se crea
dă că poate fi accelerat un proces

vremea
Institutul de meteorologie fi hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
(ora 20) — 21 iaintervalul 18 ianuarie
i
nuarie (ora 20). In tara ; Vremea va
continua să se răcească. Cerul va fi
variabil in nordul, centrul șl vesacoperit
mal
mult
tul
tării
și
precipitații
cădea
rest,
Vor
în
sub formă de ninsoare in sudul
și sud-estul țârii, locale în nordest și izolate in rest. Vintul va pre
zentă intensificări susținute în regiu
nile sudice, sud-estice și sud-vestice,
cu viteze de pină la 70 km/h, visco
lind și spulberind zăpada, iar la mun
te pină la 100 km/h.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 18
și minus 8 grade, izolat mai coborîte
în nordul $i centrul tării în a doua
parte a intervalului pînă la minus .25
grade, iar cele maxime, în general,
între minus 12 și minus 2 grade. Se
.va semnala ceață, care, în
regiunile
nordice, centrale și vestice vor fi aso
ciate și cu depunere de chiciură. în
București : Vremea va continua să se
răcească, iar cerul va fi acoperit. Va
ninge. Vîntul va sufla cu intensificări
susținute din sectorul estic, cu viteze
de pînă la 70 km/h, viscolind și spulberînd zăpada. Temperaturile minime
vor oscila între minus 10 și minus 6
grade, iar cele maxime între minus 6
și minus 2 grade.

însemnări despre constructorii liniei de cale ferată
Pașcani - Tirgu Neamț
mește
hrana și oxigenul
vital. Pentru voi, bravi
constructori, în primul tind'
pentru voi a șuierat loco-,
mativa. victoria
primului
drum pe traseul Pașcani —
Tirgu Neamț. A spus, în
glasul ei : „Bravo, băieți 1
E in ordine 1 Ați făcut
treabă bună". Și drapelele
au confirmat cu fluturarea
lor.
...Mai vorbeam de o întîlnire. Eu i-am reintilnit
pe constructori tot în haine
de lucru, pas cu pas, pe
tot traseul noii artere fero
viare. Dispăruseră, la pri
ma vedere, semnele pre
zenței lor. Peste tot, lucră
rile încheiate atestau, me
reu și mereu, seriozitatea
și priceperea deschizători
lor de drumuri. Dar eu, ori
de cite
ori voi străbate
drumul acesta, ii voi reve
dea, așa cum i-am cunos
cut : încleștați cu muntele,

tul capricios — marnă
compactă — nu s-a lăsat
tăiat de scut, de la un cap
la altul, fără să ne facă
necazuri. Ne-am mai adus
aminte, să știți, și de unel
tele de la Bumbești-Livezeni...
Și își privește palmele ;
instinctiv, ii urmez
pri
virea. Mîinile
maistrului
Trifan ? Bătucite, aspre
chiar la privit, mari, amin
tind și ele_de BumbeștiLivezeni 1 Te-aî aștepta ca
posesorul lor să fie un
uriaș. Nu e, cel puțin ca
e : a ,.tâaspect. Și totuși
____ _ ___________
iat"'defileul Jiului; și tunelele de la Sighișoara ; de
la Mesteacănu (calea fera
tă Vatra Dornei — Ilva) ;
defileul Oltului ; linia Herculane ; și Vilcea — Vîlcele...
- De 33 de ani, tot cite
zece ore pe zi de luptă cu
munții, să-i
străpungem.

»

-

;

INFORMAȚII SPORTIVE
• In prima zl a campionatelor
internaționale de patinaj viteză ale
României ce se desfășoară pe pista
de dimensiuni olimpice de la Su
ceava au fost. înregistrate trei vic
torii românești : 500 m feminin
Ileana Cleteșteanu — 44”2/10 ; 500 m
bărbați Eduard Cseh 41'T/lll și
3 000 m Tiberiu Kopacz — 4’31'5/10.
Cursa feminină de 1 500 m a revenit
sportivei sovietice Olga Plehova in
2’22”2/10. Competiția continuă astăzi.

• La Adelaide s-a încheiat cam
pionatul internațional open de șah
al Australiei, desfășurat in „sistem
elvețian", in 11 runde, cu participa
rea a 320 de jucători și jucătoare
din 16 țări.
In clasamentul feminin, pe primul
loc. s-a situat marea maestră ro
mâncă Elisabeta Polihroniade, cu
8 puncte, urmată de Szusza Polgar
(Ungaria) — 8 puncte (coeficient
Sonneborn inferior).

O Turneul de baraj pentru desem
narea campioanei republicane de șah
pe anul 1986 s-a încheiat la Sovata
cu victoria maestrei internaționale
Ligia Jicman, care a realizat 2,ii
puncte din 4 posibile. Componentă
a clubului A.E.M. Timișoara. Ligia
Jicman. profesoară de educație fizică,
cucerește pentru prima oară titlul da
campioană națională. Pe locurile ur
mătoare s-nu situat Gertrude Baumstark — 2.5 puncte (număr mai mic
de victorii in finala campionatului) și
Smaranda Boicu — 1 punct. In ultima
partidă a turneului, Ligia Jicman a
remizat cu Smaranda Boicu.

• Echipele noastre feminine da
handbal susțin astăzi meciurile-retur
din optimile de finală ale cupelor
europene. Știința Bacău joacă în de
plasare (la Szczecin) cu formația po
loneză M.K.S. Pogon, in cadrul „Cu
pei campionilor europeni". După cum
se știe, in prima partidă (susținută
la Bacău) campioanele noaslre «u
învins cu 30—19. Chimistul Rimntou
Vîloea (in „Cupa cupelor") șl Rul
mentul Brașov („Cupa I.H.F.") vor ,
juca astăzi pe teren propriu. Echipa
vilceană primește replica formației
austriece Union Admira Landhatis
(pe oare, acum o săptămînă, a între
cut-o, la Vieha, cu 35—14), iar brașovencele vor încerca să obțină re
vanșa. șî (de oe nu 7) calificarea în
fața handbalistelor Iugoslave de la
Buducnost Titograd, de care au fost ’
învinse în primul joc cu 30—18.

Zece — vorba vine 1 Nu te da dusă aproape de sfîrșit
lasă inima să urmărești ca să se pulverizeze așa, peste
dranul ceasului cînd mun noapte 1 Sînt sumedenie de
izvoare care diminuează
tele _geme și
. se împotriveș.
.
te. Fiqcare zi, pînă în mo- coeziunea solului. Am rementul străpungerii, o în , curs la o tehnologie spe
•
de
chei cu sentimentul că, azi, cială pentru lucrările
muntele nu s-a lăsat în consolidare : sprijinirea tacoloane de
vins. Și, să știți, se lasă luzului prin
greu învins, e plin de sur beton armat — tub lîngă
tub,
pe
distanță
de circa 100
prize, de capcane. Abia atunci cind mă privesc ochi m, pentru a. crea un ecran
în ochi cu soarele, eu ie da protecție.
— Meșterul • Manole n-a
șind din noaptea muntelui,
jertfit, de data asta, decit
puțin efort in plus.
— Puțin mai mult efort,
da ; și multă inteligență.
Adevărul este că avem o
„armată" de cercetători —
și cind spun aceasta nu am
în vedere numai domeniul
nostru, ci in general — cu
o putere de creație și cu
o rapiditate în identificarea
de soluții extraordinară.
Dar și modul lor de lucru
cred că le-a șlefuit aceste
calități. Știți, dumneavoas
tră, cum au lucrat cercetă-'
torii și proiectanții de la
institutul nostru de profil ?
Cot la cot cu noi, aici, prin
noroaie și nămeți, să vadă
el trimițînfl primele raze cu ochii lor cum se com
intr-acolo, in adine, am portă solul, ce soluție e mai
chiar sentimentul că sint, bună sau, in cazul lucrări
cum spuneați dumneavoas lor de artă, ce stil se ar
tră : un uriaș. Fiindcă monizează cu ceea ce e în
mi-am cîștigat cu puterile jur. Ce să vă spun ? Nota
Inele acest drept.
zece pentru specialiștii din
Inginerul Cezar Burghe- cercetare și proiectare 1
lea, directorul unității de
- Și pentru construeantrepriză. „își împarte ini tori'?
ma" între lucrări și oameni.
— Nu .mi-e rușine să
— De la Cristești urmea spun la fel de răspicat :
ză un tronson foarte dificil. nota
zece.
Zece pentru
Cota platformei căii fiind subinglnerul
Constantin
la nivelul pinzei freatice, Nistor și băieții lui, răspîna trebuit să coborîm nive diți pe traseul Tirgu Neamț
lul apelor mult mai adine. și pină la tunel ; zece pen
Ce să vă spun ? Imagi tru subinglnerul Alexandru
nați-vă un tunel fără aco Ciolan și cei din brigada
periș. Cam asta am făcut lui ; ei- au executat și fron
aici. Ia priviți, am săpat sonul acela dificil de care
25 m in adincime ; după vorbeam...
ce am făcut debleul în te
Cei doi șefi de brigadă
rase, cînd să montăm ca
lea, apele freatice din ta- împreună cu oamenii din
luz au luat pămîntul la subordine — între care
vale. Răzbunarea lor ! Meș maiștrii Constantin Lupu,
terul Manole și... noi : tru- Mihai Goldan și Dumitru

Trenul care a întirziat șapte decenii
...dar a sosit la timpi
mentului II vor reverbera
peste ^granițele mileniului
trei.
...întîlnirea cu constructorii 7 întilnirea aceasta
am trăit-o în două moduri.
Una a fost aceea la care a
asistat toată lumea ; la
costum și cravată, con
structorii ni s-au alăturat
pe note de „Crai Nou" și
în șuierat de sirene, adică
salutind trenul ca și cum
nu ei l-ar fi adus, prin
munca lor plină de abnega
ție, prin eforturile lor si
prin dorința de a da încă o
dată măsura competenței și
a dăruirii bravului detașa
ment • pe care îl reprezint
tă. Au primit trenul ca
pe-o pasăre măiastră, făcind din realizare și nu
din realizatori vedeta zilei.
Era și de așteptat. Aceștia
sint ei. Bravi oșteni ai
epocii marilor construcții,
continuatori ai celei mai

ebla Inceput, pe un teren ce fusese
și cerința unui rol european mal
atita vreme abandonat.
activ și mai responsabil.
O problemă centrală a analizei sl
Europa are multe posibilități pen
acțiunii noastre se referă la relațiile
tru a aduce o contribuție utilă pro
politice, economice, sociale și cultu
prie la procesul de securitate. De
rale cu Europa răsăriteană.
exemplu, trebuie ca. stingă
euro
O condiție fundamentală a proce
peană să
spună clar
guvernelor
sului de făurire a unei poziții eu
Franței și Marii Britanii că forțele
ropene este ca C.E.E. să nu se
Jor nucleare trebuie considerate
limiteze la disputele asupra laptelui
parte integrantă a echilibrului
de
sau untului, cj să înceapă să
se
ansamblu și deci trebuie să devină
ocupe
de problemele
securității.
obiect de negociere.
Probabil că nu va fi un proces rapid.
Totodată, nu consider probabilă o
Dar este indispensabil ca țările eu
rupere a negocierilor :
cele două
ropene să-și asume responsabilități
mari puteri știu că nu se pot .sus...
le și pe acest teren, altfel nu vor . trage realități strategice — implicind
putea juca un rol eficient din punct
arsenale gigantice si. în esență echi
valente — care le impune interdepen
de vedere politic, ci vor accepta ca
lumea să fie dominată de bipolarism.
denta în materie de securitate. Am
Referindu-se la poziția Partidului
bele știu că nu pot renunța la,dia
Muncii din Olanda în problemele
log. Importantă este păstrarea ’unul
armelor nucleare, articolul arată că
canal de comunicare fiitre ele. Orice
un partid de stînga care vrea să
acord care ar satisface S.U.A. șl
schimbe societatea are în fața
U.R.S.S. poate fi considerat accep
sa două opțiuni : să acționeze partitabil, cu condiția ca din el să nu
decurgă ca o consecință automată
cipind la un gtivern de coaliție si avînd deci de suporinstalarea de arme pe teritoriul altor
tat condițiile șl rezistența celorțări : noi ne apărăm dreptul de a
lalte forte la opțiunile sale ; pe
decide in mod suveran dacă să ac
de altă parte insă, este posibilă In
ceptăm sau nu arme nucleare în
țara noastră.
tervenția eficientă și din opoziție,
Este necesar ca toate țările să-st
acționînd asupra opiniei publice,
aducă
contribuția proprie la prodifuzind propriile idei și propuneri
cesul de destindere. Totodată, treși căutind ' influențarea celorlalte
buie
subliniat
clar că obiectivul nospartide ca să-și transforme propriile
tru nu este eliminarea frontierelor
propuneri în inițiative concrete.
existente între Est și Vest, care sînt
Dacă vrem o politică de securitate
rezultatul evoluției istorice.
eficace și sigură pentru popoarele
Relațiile Est-Vest vor putea pro
noastre, trebuie să demonstrăm că
gresa numai pe baza
avantajului
știm și vrem să protejăm integrita
reciproc.
La rindul lor, forțele stingti
tea națiunilor și a sistemelor noas
ar trebui să se angajeze în efortul
tre, fără a neglija aspectele militare
de a face să fie respectate Interese
pe care In mod necesar le compor
le propriilor țări să fie aplicat prin
tă. Totodată, această politică trebuie
cipiul avantajului reciproc, care des
să știe să promoveze activ o linie de
chide domenii numeroasa și impor
deschidere și reconciliere fată
de
tante de colaborare.
alte țări cu sistem politic, ideologic
Incercînd să dăm un răspuns la
și social diferit de al nostru și să
întrebarea centrală cum pot șl
ofere perspectiva unei sensibile îm
trebuie să reacționeze forțele da
bunătățiri a relațiilor.
stingă la actualele probleme mon
In problema creării unei politM
diale complexe, trebuie să relevăm
și unei structuri de securitate euro
mai
Intii că ele s-au sustras adesea
peană se pot da răspunsuri diferite.
unei confruntări cu realitatea, lăsind
Există, de exemplu, tendințe favo
ca acest, lucru să fie făcut de alții.
rabile. unei „europenizări" a apără
De foarte multe ori stingă nu a se
rii. bazată pe o componentă nucleară
sizat importanța unor noi evoluții
autonomă, ce ar trebui realizată încare, in cițiva ani, s-ar fl dovedit
locuindu-se sistemele americane cu
hotărîtoare
pentru societățile noastre.
cele franceze și britanice. Cu o ase
Stingă nu trebuie să adopte ati
menea înlocuire situația securității
tudini conservatoare in fata noilor
nu s-ar schimba
substanțial. De
probleme,
ri să se străduiască să
fapt, trebuie combătută tendința de
elaboreze
răspunsuri avansate și în
a face din Europa a treia superdrăznețe.
putere. al treilea
bloc militar al
Trebuie deci să fim mult mai
lumii. O asemenea aspirație nu ar fi
prompta In intervenții, cu claritate șl
nici realizabilă, nici de dorit. Ar
fără temeri. în ce privește evoluțiitrebui chiar să renunțăm la tenta
le care apar, conștienta că răspunsu
tiva de a ne spori semnificativ ca
rile pe care nu le dăm noi vor fi
pacitățile militare, pentru ’că nu am
date de alții, iar nouă nu ne va
face decît. să declanșăm o altă cursă
rămîne decit să suportăm consecina înarmărilor. Contribuția specifică
țele. Spre acest, scop, se arată în ar
și foarte importantă pe care trebuie
ticolul din „Rinascita", trebuie să
s-o aducă Europa constă in formu
tindă
dezbaterea rodnică șl pozitivă
larea si înfăptuirea unei politici mal
ce se
intensifică intre
diferitele
constructive fată de Est. ca si fată de
forțe ale stingii vest-europene.
țările în curs de dezvoltare, de unde

Mihuț, mecanicul Adrian
Agafiței, zidarii Petrea Ma
rian și Gheorghe
Avfămiuc, dulgherii Vasile Olaru, Mihai Luca și Vasile
Prisecaru, mozaicarul Va
sile Hidan, fierarul betonist Petru Zapodeanu —
sint cițiva dintre inimoșii
constructori ai acestei noi
și importante artere fero
viare. O arteră ce racor
dează Tîrgu Neamț la
magistralele țării, deci la
sistemul circulator al între
gii economii, și transformă
vechiul nod feroviar Paș
cani intr-o veritabilă placă
turnantă a rețelei naționa
le C.F.R. Pentfu aceasta
s-a visat timp de șapte de
cenii încheiate; s-a muncit,
din răsputeri, timp de cinci
ani și jumătate ; s-au dus
aspre bătălii cu natura,
s-au transportat impresio
nante cantități de materia
le și de rocă excavată. Și,
după cum am mai avut
prilejul să relatăm, inge
nioșii feroviari s-au folosit
de propria
linie
ferată
pentru transport și aprovi
zionare.
adueîndu-și
cu
țrailerul, la Tîrgu Neamț,
locomotiva în șantier, în
acest scop. Munți de balast
și de piatră spartă și can
tități uriașe de materiale
s-au transportat., astfel, cu
trenul... în avanpremieră.
— Dar este datoria noas
tră — conchidea directorul
Regionalei C.F.R. Iași.— să
folosim cu maximum de
eficientă ceea ce avem și,
în primul rind, brațele și
mințile noastre. Sîntem,
mai bine zis, am fost de
două ori Interesați să con
struim calea ferată Paș
cani — Tirgu Neamț : ca
fii ai acestor străvechi pla
iuri românești, încărcate de
istorie și legendă ; ca oa
meni ai acestui timp de
mari ctitorii, pe care cu
mîndrie ii numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu".

Anlca F1ORESCU

• Două'noi recorduri mondiale de
atletism pe teren acoperit : la Sim
merath (R.F. Germania), vest-germanul Carlo Traenhardt a sărit în înăl
țime 2,40 m. (Vechiul record era de
2.39 m și aparținea compatriotului
său Dietmar.Moegenburg). iar la Los
Angeles americanul Greg Foster a
cîștigat proba de 60 m garduri, cu
timpul de 7”36/100. (Vechiul record
era
deținut de canadianul Mark
McKoy, cu 7”47/100).

■ • In cadrul „Turneului veterani
lor" la fotbal, selecționata Braziliei
a învins cu scorul de 2—1 (0—0) echi
pa R.F. Germania. Intr-un alt joc,
reprezentativa Argentinei a dispus cu
4—0 (2—0) de formația Uruguayului.
Finala competiției se va disputa la
Sao Paulo intre echipele Braziliei
și Argentinei.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează:
Intte numeroasele șl variatele
surprize oferite participanților de
către A.S. Loto-Pronosport in sezo
nul de iarnă se înscrie și LOZUL
ANULUI NOU. De notat că, fiind
vorba de o emisiune specială limi
tată, se atribuie ciștiguri din fon
dul suplimentar al administrației,
ceea ce constituie un motiv in plus
de natură să justifice interesul ma
rii mase de iubitori ai Lozului in
plic.
Evantaiul deosebit de bogat și
variat al cîstigurilor cuprinde auto
turisme „Dacia 1300" și importante
sume de bani. Iată de ce LOZUL
ANULUI NOU, aflat in vinzare la
agențiile și vinzătorii volanți di"
întreaga țară, clă posibilitatea pro
curării unul prețios cadou, la îndemina oricui. Atenție insă : perioada
de vînzare este limitată 1

AMERICA CENTRALĂ

PREȘEDINTELE NICOLAE CUAUȘESCU CTITOR Al ROMANEI NOI PROMOTOR NEOBOSIT
AL CAUZEI PĂCR ȘI COLABORĂRn INTERNAȚIONALE
ARTICOLE INSERATE IN PUBLICAȚIA ITALIANĂ „SETTEGIORNI" Șl ZIARUL MEXICAN „EXCELSIOR"
Personalitatea de înalt prestigiu Internațional
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, realizările în
edificarea socialistă a României obținute sub
Intr-un amplu articol, Intitulat
„Președintele României — promotor
al principiilor de drept internațio
nal. Nicolae Ceaușescu — om al
păcii", publicația ităliană „SETTEGIORNI" scrie
Există oameni
destinați să rămînă în istorie. Le
conferă un astfel de destin însăși
vocația lor, trăsăturile personalită
ții, calitățile de excepție, dar cu
deosebire cutezanța, forța gîndului
și a faptei. Ei devin tribuni ai
propriilor lor popoare, al propriilor
lor țări, cărora le dăruiesc întreaga
lor viață. Un om pentru istorie este
Nicolae Ceaușescu — președintele
Republicii Socialiste România. Nu
mele său a fost integrat pentru tot
deauna intre eroii legendari ce
s-au ridicat in decursul unei tu
multuoase existențe milenare, din
rindurile poporului român. Pen
tru că — se arată — prin
Nicălae Ceaușescu poporul român
își manifestă intr-un chip nou sim
țirea și cugetarea, iar România și-a
cucerit un loc demn între națiunile
lumii.
Cu aproape 22 de ani In urmă,
Nicolae Ceaușescu a fost chemat,
prin consens național, să conducă
țara. Acum aproape 22 de ani s-a
deschis o nouă epocă în istoria
României. O epocă puternic lumi
nată de personalitatea președintelui
Ceaușescu. De gîndirea sa crea
toare, profund științifică, profund
novatoare. De contribuția sa hotărîtoare la edificarea unei societăți
noi, la întărirea suveranității și
independenței țării, la împlinirea
Idealurilor supreme ale poporului,
de bunăstare, progres și civilizație.
Toți acești aproape 22 de ani —
integrați perioadei pe care poporul
român o numește cu mîndrie pa
triotică „Epoca Nicolae Ceaușescu"
— s-au întipărit pentru totdeauna
în memoria timpului prin înfăp
tuiri rodnice, fără precedent în
viața României.
Nicolae Ceaușescu s-a născut într-un an furtunos al istoriei româ
nilor. S-a născut la 26 ianuarie
1918, la Scornicești, sat din județul
Olt, lntr-o familie de țărani cu
zece copil. Anul nașterii sale
încheia o perioadă de mărețe
împliniri ale poporului român
în
lupta îndelungată pentru
unitate națională. O perioadă de re
naștere românească, deschisă prin
revoluția de la 182L condusă de
Tudor Vladimirescu, în Urma căreia
avea să se pună capăt unui trist
capitol de dominație străină în
Țările Române, Vremelnic despăr
țite datorită vitregiilor istoriei.
Neatîrnarea României — scrie
„Settegiorni“ — a fost proclamată
solemn la 9 Mai 1877, de către Adu
narea Deputaților.
Desăvîrșirea
unității statului român, operă a
maselor largi din toată țara, a în
tregului popor, ce a contribuit in
mod hotăritor la consolidarea inde
pendenței, avea să fie înfăptuită la
1 Decembrie 1918. Deci, în anul
nașterii lui Nicolae Ceaușescu.
Făurirea statului național unitar
— visul de veacuri al românilor,
împlinit prin voința poporului — a
marcat intrarea României intr-un
nou stadiu al evoluției sale, carac
terizat printr-o puternică afirmare
a aspirației maselor spre libertate
și democrație, a dorințelor lor de
a înscrie țara pe coordonatele unei
dezvoltări progresiste. în conștiința
poporului erau incă vii ecourile
marilor victorii românești din pri
mul război
mondial.
Dar, deși
lunga noapte de război se sfîrșise,
dimineața de pace nu era senină.
Nori grei s-au așternut deasupra
Europei : norii fascismului. După
venirea la putere a lui Hitler, în
Germania, în 1933, echilibrul euro
pean începuse să se clatine. Româ
nia își vedea amenințată unitatea
națională, atît de greu cucerită.
în valul uriaș de forțe ce s-au
ridicat impotriva fascismului, in
frunte cu Partidul Comunist Român
— subliniază publicația italiană —
s-a făcut remarcat un tînăr luptă
tor revoluționar: Nicolae Ceaușescu.
El s-a afirmat prin cutezanță, prin
dăruire patriotică, prin clarviziune
politică. El are meritul de a fi în
țeles cu claritate, așa cum relevă
înflăcăratele sale discursuri
din
acei ani grei, caracterul reacționar,
războinic, esența antiumanistă și
antinațională proprii fascismului. A
acționat cu fermitate, fără încetare,
an de an, zi de zi, pentru a uni
tineretul progresist, pentru a uni
poporul, avînd convingerea că nu
mai prin forța unită a întregii na
țiuni poate salva țara. Glasul lui
a răsunat în Comitetul național
antifascist, chemînd la unitate îm
potriva forțelor ce amenințau în
săși ființa patriei. S-a făcut auzit
puternic în 1936, în sala de judecată
a tribunalului militar din Brașov,
in procesul intentat unor ti
neri luptători antifasciști. Atunci,
Nicolae Ceaușescu a acuzat autori
tățile judecătorești de miopie poli
tică. de neînțelegere a pericolului
pe care fascismul îl prezenta pen
tru întreaga omenire, pentru po
porul român.
La 1 Mal 1939, la București, lui
li revine, împreună cu Elena
Ceaușescu,
rolul
hotăritor
în
organizarea unei mari demon
strații antifasciste și antirăzboinice,
în acei ani ai ascensiunii fas
cismului In Europa și în lume, cînd
in România cercurile reacționare,
impotriva intereselor națiunii și a
voinței poporului, pregăteau instau
rarea dictaturii fasciste, numeroși
militant! pentru adevăr și dreptate
au suferit puternice represiuni. în
tre ei, aflat mereu în primele
rînduri' ale luptei antifasciste,
relevîndu-și alese calități orga
nizatorice.
politice
și
morale,
Nicolae Ceaușescu a fost continuu
urmărit de organele de represiune.

directa sa conducere șl îndrumare, politica
externă de largă deschidere a țării, vizînd
apărarea dreptului popoarelor la pace, la viață

șl demersurile în acest sens ale conducătorului
partidului șl statului nostru continuă să fie
reflectate de presa de peste hotare.
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CARACAS 17 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Caracas, minis
trul venezuelean al relațiilor ex
terne, Simon Alberto Consalvi, s-a
pronunțat pentru sprijinirea efortu
rilor de pace în America Centrală
ale Grupului: de la ■ Contadora —
transmite agenția Prensa Latina.
„Grupul de la Contadora — a spus
el — nu favorizează, în nici un fel,
Nicaragua, așa cum afirmă unii,
aceasta pentru că, dft la început, el
■ urmărit un singur obiectiv, central
— acela de a se realiza pacea în
regiune — și pacea nu poate, fi lnterpretată ca interesînd doar o
singură țară".
Ministrul venezuelean a arătat că
Grupul de Ia Contadora a avut tot
deauna o poziție fermă de respect
față de suveranitatea națională a
tuturor țărilor din, regiune și față de
Interesele lor naționale.

Un mesaj al secretarului general al C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 17 (Agerpres).. — în
mesajul de răspuns la scrisoarea
adresată de primarul orașului japo
nez Hiroshima, secretarul general al
C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov,
subliniază că Uniunea Sovietică apreciază că atît timp cit pe Pămînt
există arma nucleară se menține și
pericolul
unui
război
nuclear.
U.R.S.S.,
menționează
agenția
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Nicolae Ceausescu: •
f un uomo di pace
‘Stesi

Sprijin eforturilor
de pace ale Grupului
de la Contadora

Uniunea Sovietică se pronunță pentru o conlucrare
constructivă in vederea interzicerii armelor atomice
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echllibrată a forțelor de producție
în toate județele.
O teză proprie gîndiril lui
Nicolae Ceaușescu este aceea a ra
portului dialectic dintre politica in
ternă și politica externă în viața
unei societăți, a unei țări. Pe plan
intern, Nicolae Ceaușescu promo
vează spiritul construcției, al dez
voltării neîncetate. Programele de
dezvoltare
economico-socială
a
României în cincinalul 1986—1990
și în perspectivă, pînă în anul
2000, inspirate de președintele
Nicolae Ceaușescu și fundamentate
sub directa lui îndrumare, sînt me
nite să împlinească opera de con
strucție a unei noi societăți. Pe baza
acestor programe se acționează,
prin munca întregului popor, pen-

© „Epoca Nicolae Ceaușescu" s-a întipărit
în memoria timpului prin înfăptuiri rodnice,
fără precedent în istoria țării
O „O strălucită personalitate a contempora
neității, prin care România și-a cucerit un
loc demn între națiunile lumii"
O Concepții novatoare, valoroase idei și ini
țiative pentru soluționarea problemelor
celor mai stringente ale epocii noastre
rit, tn conducerea statului. Iar da
aproape 22 de ani se află în frun
tea țării sale.
Viața, istoria — scrie publi
cația italiană — au dovedit că
Nicolae Ceaușescu reprezintă făclia
vie și puternică a conștiinței na
ționale a românilor ; el a strîns în
jurul său, într-o unitate de mono
lit, întregul popor, care îi urmează
cu hotărîre cuvîntul înțelept și fap
ta cutezătoare. Cu peste două dece
nii în urmă, poporul român s-a
aflat în fața unei decizii hotărîtoare, pentru prezentul și viitorul său.
Era în iulie 1965. De la tri
buna celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român,
Nicolae Ceaușescu a adresat națiu
nii vibranta chemare de a se cu
noaște mai bine pe sine, de a-și
evalua în spirit realist forțele, ca
pacitatea de muncă, de a-și uni
energiile creatoare pentru ca so
cietatea românească să se dezvolte
pe măsura resurselor de care dis
pune.
Relevînd că în concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pen
tru o țară, pentru un popor, defi
nirea drumului dezvoltării economico-sociale constituie un act
fundamental, „Settegiorni" scrie :
Președintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat deseori, în vasta operă
social-politică în care se reflectă
forța gindirii sale creatoare, adevă
rul că dinamica progresului este
dependentă de această alegere.
La București, în toamna anului tre
cut, vorbind în fața, delegațiilor
guvernamentale participante Ia șe
dința a 42-a a sesiunii C.A.E.R.,
Nicolae Ceaușescu a reafirmat im
portanța alocării, pentru dezvoltare,
a unei părți importante din venitul
național, de 30 Ia sută. El a făcuț
precizarea că, în temeiul legităților
economice mondiale, fără o rată
înaltă a acumulării nu se poate ob
ține nici un progres în dezvoltarea
economico-socială.
România lui
Nicolae Ceaușescu este dovada cea
mai edificatoare a viabilității aces
tei concepții. S-a înfăptuit, în nu
mai două decenii, industrializarea
țării, s-a trecut la îndeplinirea
obiectivelor unei noi revoluții agra
re, toate aceste împliniri fiind trai
nic așezate pe baza progresului ști
inței, învățămintului și culturii, a
cunoașterii umane în general.
Nicolae Ceaușescu a întărit inde
pendența și suveranitatea țării, a
asigurat dezvoltarea armonioasă,
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Libertatea sa, viața sa erau mereu
tn pericol. A fost de mai multe ori
arestat și condamnat. A fost tortu
rat. Dar nimic nu l-a oprit din
drum. A răspuns mereu prezent la
marile chemări ale istoriei.
în cel de-al 69-lea an al vieții
sale — scrie „Settegiorni" —
Nicolae Ceaușescu numără aproape
55 de ani de luptă patriotică și
revoluționară. Și-a dăruit tot ce are
mai bun poporului său, țării sale.
Pentru calitățile organizatorice și
politice afirmate In puternice bătă
lii revoluționare, i-au fost în
credințate, în anii de după 23 Au
gust 1944, cînd în România a fost
doborîtă dictatura militaro-fascistă,
misiuni de cea mai mare răspunde
re în viața politică și socială a ță-
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tru dezvoltarea și mal puternică a
forțelor de producție ; pentru va
lorificarea superioară a resurselor
materiale și umane •; pentru asigu
rarea unei înalte eficiente econo
mice ; pentru realizarea unei struc
turi echilibrate între industrie și
agricultură ; pentru o nouă calitate
a muncii și a vieții. România și-a
propus să devină, pînă în anul
1990, țară mediu dezvoltată din
punct de vedere economic și social,
iar pînă în anul 2000 să se înscrie
între țările dezvoltate ale lumii.
Fără îndoială că aceste cutezătoare
programe pot să fie înfăptuite nu
mai intr-un climat internațional
pașnic. De aceea, în prim-planul
politicii externe românești se si
tuează lupta pentru edificarea unei
lumi fără arme și fără războaie.
Desigur, politica externă româ
nească se dovedește a fi amplă și
eficace — arată gazeta italiană. Din
România lui Nicolae Ceaușescu
pornesc Importante inițiative și
valoroase idei cuprinzînd răspun
suri și soluții originale pentru mari
le probleme apărute în epoca noas
tră. Președintele Nicolae Ceaușescu
gîndește că problema fundamen
tală a epocii noastre este apărarea
dreptului oamenilor la viață, la
dezvoltare liberă. în concepția sa,
modalitatea cea mai eficientă de a
apăra acest drept fundamental o
constituie asigurarea unei păci
trainice și sigure. Pe de o parte, el
subliniază cu tărie ideea că efec
tele crizei economice mondiale re
levă cu pregnanță raportul direct
proporțional
între
escaladarea
cursei Înarmărilor și problemele
grave de care se lovesc cu deose
bire țările subdezvoltate și în curs
de dezvoltare, dar și țările dezvol
tate. Pe de altă parte, atrage aten
ția că un război nuclear s-ar solda
cu distrugerea vieții pe Pămînt.
întîlnirea din Islanda, dintre
conducătorii Uniunii Sovietice șl
Statelor Unite ale Americii s-a în
cheiat fără rezultate concrete. Dar
Nicolae Ceaușescu este de părere
că trebuie să se meargă mai de
parte, pornindu-se de la înțelege
rile constatate, de la punctele de
vedere comune, pentru a se trece
la soluționarea justă, treptată, a
problemelor lumii noastre.
Din această perspectivă, el con
sideră că este o necesitate obiecti
vă, legică unirea eforturilor tutu
ror statelor lumii, fără deosebire
de orînduire socială, pentru a-și

asuma răspunderi directe tn asigu
rarea păcii. La propunerea
lui
Nicolae Ceaușescu, în urma con
sultării întregului popor român, in
cadrul referendumului de la 23 no
iembrie 1986, România a trecut în
mod unilateral la reducerea cu 5 la
sută a armamentelor, efectivelor și
cheltuielilor militare, nutrind con
vingerea că va fi urmată șl d» alt»
state.
Opera politică a președintelui
Nicolae Ceaușescu — arată. In în
cheierea articolului său „Settegiorni" — activitatea rodnică p»
care o desfășoară pentru prosperi
tatea poporului român și pentru
apărarea valorilor civilizației uma
ne, .viziunea sa realistă și cuprin
zătoare asupra, soluționării celor
mai diferite probleme ale vieții in
ternaționale l-au impus în con
știința opiniei publice rționdiale ca
o proeminentă personalitate a
contemporaneității.
„Nicolae Ceaușescu — persona
litate mult stimată. România a ob
ținut mari progrese in dezvoltarea
sa economică și socială" se in
titulează articolul inserat de co
tidianul mexican „EXCELSIOR".
Conducătorul
poporului
român,
Nicolae Ceaușescu — arată ziarul
— este o personalitate deosebită,
un bărbat care se bucură de mare
stimă în politica internațională și
care își conduce țara avînd drept
obiectiv realizarea unei noi calități
a muncii, dezvoltarea științei Ia
un nivel fără precedent, pe care să
o transforme într-o importantă
forță de producție. De la Congre
sul al IX-lea, România a reușit
construirea unor 'mari și moderne
platforme industriale în toate zo
nele țării. Noua revoluție agrară a
asigurat dezvoltarea agriculturii
românești, iar pentru progresul tu
turor sectoarelor vieții economice
și sociale s-au stabilit obiective
care prevăd pentru anul 2000 tre
cerea României în rîndul țărilor
dezvoltate.
In prezent — evidențiază „Ex
celsior" — economia
românească
reprezintă un ansamblu dinamic,
un sistem complex de proce
se, fenomene și activități în
interdependență, iar președintele
promovează
Nicolae
Ceaușescu
conceptul soluționării eficiente a
problemelor generale ale națiunii,
Programul
de
dezvoltare
a
României — scrie ziarul — se referă în principal la creșterea cali
tății produselor, astfel ca pînă in
anul 1990 industria românească
să-și ridice la nivel mondial 95 la
sută din produsele sale, din care
5 la sută să dobîndească întîietatea în lume.
România a pornit pe acest drum
de progres multilateral de la refa
cerea țării, distrusă în cel de-al
doilea război mondial, și necesita
tea eliminării marilor decalaje eco
nomice moștenite de la regimul an
terior. S-au deschis șantiere națio
nale ale tineretului, a început bă
tălia pentru a produce mai mult în
fabricile de atunci, modeste din
punct de vedere tehnic. Țara s-a
transformat într-o nouă realitate
în numai două decenii.
între marile realizări obținute In
ultimii ani se numără : construirea
hidrocentralelor de pe Argeș, Du
năre,
Lotru, Someș, construirea
Transfăgărășanului, a Canalului
•Dunăre — Marea Neagră și a me
troului bucureștean, lucrări rea
lizate prin folosirea unor teh
nici moderne. Fabricile țării dis
pun de utilaje moderne, echi
pate cu programe și comenzi nu
merice, linii complet automatizate,
computere electronice și roboți.
Președintele Nicolae Ceaușescu
promovează această politică pen
tru a obține o dezvoltare optimă șl
armonioasă pe toate planurile a so
cietății românești, precum și un
echilibru între toate sectoarele eco
nomiei naționale. Toți acești fac
tori care alcătuiesc un sistem uni
tar — scrie „Excelsior" în înche
ierea articolului său
pot asigura
progresul țării la parametrii prevăzuți prin programele
adoptate
pentru cincinalul actual și urmă
torul deceniu, precum șl un nivel
superior al
vieții
sociale In
România.
(Agerpres)

Apel la încetarea ostilităților
dintre Iran și Irak
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— La încheierea unei reuniuni de
Consultări
confidențiale,
membrii
Consiliului de Securitate au adoptat
textul unei declarații prin care se
face un nou apel la încetarea ime
diată a ostilităților între Iran șl
Irak, transmite agenția China Nouă,
în document ■ este exprimată îngri
jorarea față de escaladarea din ulti
mul timp a operațiunilor militare,
ceea ce. a provocat noi și mari
pierderi
materiale
și
suferințe
umane.
Declarația subliniază, de aseme
nea, că intensificarea ostilităților
sporește riscul extinderii conflictului
Ia întreaga regiune.
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— Liga Arabă sprijină propunerea
secretarului general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, privind con
vocarea unei reuniuni a Consiliului
de Securitate, la nivelul miniștrilor
de externe ai țărilor membre, în
vederea încetării ostilităților intre
Iran și Irak, se arată intr-un do
cument semnat de secretarul gene
ral al acestui organism, Chedli Klibi,
remis la sediul Națiunilor Unite.
în document se subliniază necesi
tatea ca membrii Consiliului de
Securitate să-și asume deplina res
ponsabilitate
pentru
soluționarea
acestui conflict, care constituie o
amenințare la adresa păcii și secu
rității Internaționale. Se apreciază că
o astfel de reuniune ar constitui un
moment de cotitură In stabilirea de
proceduri și măsuri menite să ducă
la încetarea luptelor șl Încheierea
păcii între cele două țări.

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru comerț exterior
MOSCOVA 17 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc ședința a 74-a a
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru comerț exterior, la care au fost
examinate rezultatele activității Co
misiei în anul 1986 șl stabilite mă
suri pentru realizarea hotărîrilor
ședințelor Sesiunii C.A.E.R. și Co
mitetului Executiv al Consiliului.
O atenție permanentă s-a acordat
problemei îndeplinirii obligațiilor
privind livrările reciproce de măr
furi decurgînd din convențiile eco
nomice bi și multilaterale, inclusiv
convențiile de specializare și coope
rare în producție.
La ședința comisiei au fost ana
lizate rezultatele îndeplinirii obliga
țiilor privind livrările reciproce de
mărfuri în anul 1986 șl stadiul în
cheierii protocoalelor privind comer
țul reciproc între țările membre
ale C.A.E.R., precum și cu R.S.F.I.,
pe 1987. S-a stabilit ca, în cursul
tratativelor pentru încheierea proto
coalelor, să se evidențieze resurse
pentru livrări suplimentare peste
volumele prevăzute prin acordurile
comerciale de lungă durată, în
scopul unei mai depline satisfaceri
a necesarului economiilor naționale
ale țărilor membre ale C.A.E.R.
Potrivit planului de lucru adoptat,
activitatea comisiei pe 1987—1988
este concentrată asupra realizării
Integrale a volumelor convenite
privind livrările reciproce de măr
furi, întărirea disciplinei contrac
tuale, întreprinderea de măsuri pen
tru creșterea nivelului tehnic și a
calității mărfurilor livrate, asigu
rarea echilibrării și ritmicității li
vrărilor, perfecționării metodologiei
de formare a preturilor în comerțul
reciproc al țărilor membre ale
C.A.E.R.
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BONN. — într-un Interviu acor
dat ziarului „Neue Osnabrucker
Zeitung", Carsten Voigt, expert în
problemele politicii externe al frac
țiunii Partidului Social-Democrat
din Bundestag, a cerut guvernului
S.U.A. să renunțe la'efectuarea ex
periențelor nucleare programate
pentru perioada următoare. Prin
aceasta, a spus el. Statele Unite
și-ar putea demonstra hotărîrea de
a ieși in întîmpinarea noilor iniția
tive de pace în domeniul reducerii
armamentelor nucleare și conven
ționale. .Voigt a subliniat necesita
tea examinării cu atenție de către
Occident a propunerilor U.R.S.S. în
domeniul politicii de dezartnare și
a traducerii lor în viață.
OSLO. — Mișcarea antinucleară
de masă din Norvegia „NU arme
lor nucleare", a adresat președin
telui S.U.A. un mesaj ’prin care
cere încetarea imediată a oricăror
experiențe nucleare și încheierea
unui acord privind interzicerea
unor asemenea experiențe, rela
tează agenția T.A.S.S.
în mesaj se exprimă speranța că
și alte puteri nucleare vor adera
la un asemenea acord.

PLENARA C.C. AL P.C. PORTUGHEZ și-a încheiat lucrările la
Lisabona. A fost examinată situația
țării pe plan economic și social.
Plenara a adoptat o hotărîre pri
vind întărirea în continuare a rîndurilor partidului, creșterea rolului
său în societate.

I
I

favoarea

opririi

WASHINGTON. — Cunoscutul
‘‘astronom american Carl Sagan a
respins, în cadrul unei emisiuni
transmise de rețeaua de televiziu
ne CBS, argumentele invocate de
Administrația S.U.A. pentru a nu
înceta experiențele nucleare, trans
mite agenția T.A.S.S.
în legătură cu programul Iniția
tiva de Apărare Strategică („răz
boiul stelelor"),' omul de știință
american a subliniat : „înfăptuirea
programului S.D.I. nu duce la di
minuarea riscului de declanșare a
unui război nuclear, ci, dimpotrivă,
sporește pericolul izbucnirii lui".
VIENA. — Mișcarea pentru pace
din Austria a dat publicității, la
Viena, o declarație în care se sub
liniază necesitatea încheierii cit
mai grabnice a unui acord privind
interzicerea tuturor experiențelor
cu arma nucleară. în document se
exprimă aprecierea față de decizia
U.R.S.S. de a institui un moratoriu
unilateral în privința experiențelor
nucleare și se cere și celorlalte pu
teri nucleare să adopte măsuri si
milare, care să netezească calea
pentru încheierea unui tratat in
acest domeniu.

*
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Amplă mișcare revendicativă a siderurgiștilor vest-germani
BONN 17 (Agerpres) — Aproxima
tiv 70 000 de muncitori siderurgiști
din 25 de centre industriale ale R.F.G.
au declarat o grevă în sprijinul celei
declanșate de confrații lor metalurgiști în semn de protest împotriva
concedierilor masive care se operea
ză in această ramură industrială.
După cum informează agenția
China Nouă, în principalul centru
siderurgic al țării, Duisburg, unde în
ultimii 25 de ani forța de muncă a
fost redusă cu două treimi și unde
rata șomajului (16 la sută) depășește
cu mult media națională, peste 10 000
de lucrători au organizat acțiuni protestînd la aceste măsuri care descon
sideră interesele oamenilor muncit

Anul trecut, In acest oraș și-au pier
dut locul de muncă peste 10 000 de
muncitori siderurgiști, și pînă în 1990
alți 15 000 se vor afla într-o situație
similară, a afirmat președintele sin
dicatului lucrătorilor din acest sector*
Franz Steinkeuhler. El a cerut gu
vernului să i a măsuri nu închizi nd
fabrici pentru a putea păstra compe
titivitatea acestei industrii pe piața
externă, ci pentru redresarea ei, ast
fel incit să se evite o pierdere ma
sivă a locurilor de muncă (potrivit
cifrelor oficiale, în următorii ani alți
50 000 de muncitori siderurgiști vor fi
coneediați în bazinul Ruhr ca urmare
a proiectatei reduceri a producției d»
oțel In cadrul C.E.E.).

IARNA GREA!
Mari părți ale continentului euro
pean rămin.afectate de o iarnă deose
bit de grea, care a provocat victime,
precum și importante pagube mate
riale. Numeroase accidente s-au în
registrat ca urmare a viscolelor, o
înghețării șinelor de cale ferată sau
a blocării șoselelor din pricina nin
sorilor abundente.

tn Franța, din pricina unor ase
menea accidente, legate direct sau
indirect de condițiile meteorologice
defavorabile, circa 60 de persoane
și-au pierdut viata tn această săptămină. Unități ale armatei au fost
mobilizate pentru a degaja de zăpadă
străzile Parisului. In sudul și sudvestul tării continuă să se înregis
treze temperaturi deosebit de scăzu
te pentru aceste regiuni. A nins din
nou la Nisa, la Marsilia, iar în apro
piere de Montpellier sute de auto
turisme au rămas blocate, fiind ne
cesară intervenția pompierilor pen
tru salvarea călătorilor.

Pe întreg teritoriul R.F.G., viscole
le fac ravagii. Geniști ai armatei au
dinamitat un imens bloc de gheață
format pe Elba și care amenința si
blocheze fluviul, ceea ce ar fi pro
vocat grave inundații la sud de Ham
burg.
In Marea Britanic, unde continui
«9 se înregistreze temperaturi deo
sebit de scăzute, precum și ninsori
puternice, bilanțul victimelor provo
cate de vremea defavorabilă s-a ri
dicat la 40.
In Austria, din cauza abundente
lor căderi de zăpadă și înghețului,
aeroportul internațional de la Viena
a fost închis de cîteva ori.

e scurt

PREȘEDINTELE
ECUADORU
LUI, Leon Febres Cordero — se
chestrat vineri, la baza militară
aeriană „Taura" de către un grup
de militari aparținînd forțelor
aeriene ecuadoriene — a fost eli
berat. El a acceptat cererea de pu
nere tn libertate a generalului
Frank Vargas, acuzat de rebeliune
militară și aflat în detenție de anul
trecut.

in

experiențelor
nucleare
■
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DE PRESA
VIZITA LA VARȘOVIA. Comu
nicatul de presă difuzat la încheie
rea vizitei la Varșovia a primului
ministru al Japoniei, Yasuhiro Nakasone, relevă că în cadrul convor
birilor cu președintele Consiliului
de Stat al R.P. Polone, Wojciech
Jaruzelski, au fost examinate rela
țiile dintre cele două țări, proble
me majore ale vieții Internationale,
cu deosebire relațiile Est-VeSt.
Cele două părți și-au manifestat
preocuparea pentru consolidarea
păcii în lume.

T.A.S.S., se pronunță nu în favoarea
unor discuții despre dezarmare, ci
pentru înfăptuirea practică a acestei
voințe a popoarelor. De aceea, Uni
unea Sovietică este gata pentru o
conlucrare internațională construc
tivă in lupta pentru interzicerea și
pentru lichidarea totală a armelor
nucleare — se arată în mesajul
conducătorului sovietic.

INTILNIRE. între 15—16 Ianua
rie, Ia Bruxelles a avut loc prima
întîlnire a expertilor U.R.S.S. și ai
Comisiei C.E.E. Gomunicatul dat
publicității la încheierea întîlnirii
precizează, după cum relatează agenția T.A.S.S., că au fost exami
nate probleme legate de modalita
tea stabilirii de relații oficiale între
Uniunea Sovietică și C.E.E.
DECLARAȚIE. Autoritățile sudcoreene trebuie să țină seama de
aspirațiile națiunii și să dea un
răspuns afirmativ noii inițiative
de pace a R.P.D. Coreene privind
organizarea de convorbiri politice
și militare Nord-Sud la nivel ridi
cat, a relevat, într-o declarație
citată de agenția A.C.T.C., directo
rul Secretariatului C.C. al Fron
tului democratic pentru reunificarea patriei. O declarație în acest
sens a fost făcută și de conducă
torul delegației Nordului Ia contac
tele preliminare în vederea organi
zării de convorbiri parlamentare
între Nordul și Sudul Coreei.

ACORD. între reprezentanța gu
vernului filipinez și cei ai Frontulul de Eliberare Națională —
Moro (grupare de opoziție din
sudul Fillpinelor) a Intervenit un
acord de încetare temporară a
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Ninsorile abundente .care s-au abă
tut în cursul , săptămînii asupra (
. Sioveniei.iCa^i temperaturile scăzu- ț
te înregistrate in această regiune au
provocat dereglări în viața economi
co-socială a republicii, intr-o serie da
localități a fost instituită starea de
necesitate. Grosimea stratului de ză
padă atinge pe alocuri 2,5 metri, iar
la Liubliana se apropie de 1 metru,
transmite agenția Taniug.
In Spania, în urma înghețării șine
lor de cale ferată, un tren de pasa
geri a deraiat, două persoane pierzîndu-și viața și alte șapte fiind ră
nite. Pentru prima dată in ultimii 33
de ani a nins in Andaluzia. De ase
menea, cîteva sute de sate din
regiunea Asturia sint izolate.
tn Italia, zona Milano — Torino —
Genova este practic paralizată din
cauza frigului și a zăpezii.

La Beijing, în această iarnă au că
zut cele mai mari zăpezi din ultimii
40 de ani, anunță agenția China
Nouă. Meteorologii explică fenome
nul prin ciocnirea unui front de aer
cald șl umed din regiunea Oceanu
lui Pacific cu aerul rece venit din
Nord, ca și prin intersectarea unui
curent de aer polar cu aerul cald
din Marea Galbenă.

Un puternic val de frig s-a abătut
și asupra unor întinse regiuni ale
Statelor Unite, tn nord-vestul și cen
trul țării, temperaturile au scăzut la
minus 20 grade Celsius, cele mai mici
valori termice fiind înregistrate în
statul Dakota de Nord — minus 45
grade Celsius. In această zonă s-au
produs, de asemenea, masive căderi
de zăpadă.
(Agerpres)

focului în Mindanao (insulă locuită
în majoritate de populație , mu
sulmană).
TEST. Statele Unite au procedat
la un nou test, folosindu-se bom
bardierul strategic B 1-B, capabil
să transporte arme nucleare. De la
bordul unui asemenea tip de avion
a fost lansată, pentru prima dată,
o rachetă aer-sol „Sram".
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BILANȚ. Potrivit statisticilor oficiale publicate la Delhi, în anul
financiar 1985—1986 venitul națio
nal al Indiei a marcat un spor de
5,1 la sută, cu 1,6 mai mult față de
anul economic precedent. Aceasta
a permis și creșterea veniturilor
reale pe locuitor cu aproximativ 3
procente, în primul an al înfăp
tuirii celui de-al 7-lea program de
dezvoltare economică și socială a
tării, cu durata de cinci ani.
NOI DEMONSTRAȚII STUDEN
ȚEȘTI au avut loc la Madrid, în
sprijinul revendicărilor
privind
reducerea taxelor universitare. Po
litia a intervenit peptru dispersa
rea demonstranților.
REFUZ. Junta militară de guvernămînt din Chile a refuzat să se
întîlnească cu reprezentanții forțe
lor politice de opoziție din țară,
care au formulat o serie de amen
damente la proiectul legii privind
statutul partidelor politice chiliene,
întîlnirea a fost propusă de Alian
ța Democratică, formațiune care
grupează forțele ce'se pronunță
pentru revenirea țării la un regim
democratic.
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