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Zi de zi, 
ritm susținut de lucru » 

pentru îndeplinirea planului
Ritmuri superioare de lucru. Colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de mașini grele București a realizat suplimentar, in această săptămînă, peste 60 tone utilaje tehnologice, care sint in curs de expediere către Combinatul siderurgic de la Galați. La rin- dul său. colectivul întreprinderii de țevi „Republica", angajat intr-o susținută acțiune pentru depășirea, încă din primele zile ale noului an, a sarcinilor de plan, a produs, in zilele care au trecut din al doilea an al actualului cincinal, peste 3 000 tone laminate, destinate, în principal, construcției de utilaje și echipamente energetice.Oamenii muncii de la întreprinderea de ventilatoare din Capitală înscriu în aceste zile in graficul întrecerii finalizarea și expedierea la întreprinderea „Independența" din Sibiu a 17 ventilatoare de medie capacitate, 6 ventilatoare de măre capacitate la întreprinderea de materiale izolatoare Șimleu Silvgniei și a unei centrale de ventilație la întreprinderea mecanică diri Brașov.
Cocs metalurgic peste prevederi. Continuînd seria succeselor deosebite în muncă, înregistrate în activitatea de producție în 1986, cind au realizat importante cantități de cocs metalurgic și subproduse de cocserie peste plan, colectivele de muncă de la uzina cocsochimică din cadrul Combinatului siderurgic Galați au acționat cu hotărire, încă din primele zile ale anului in curs, organizindu-și corespunzător activitatea, reușind să Învingă greutățile cu care s-au confruntat. Astfel, in contextul acestor eforturi susținute pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan se detașează colectivele de muncă de la bateriile de cocsificare 1—5, care au reușit să producă peste prevederile de plan la zi 2 300 tone cocs metalurgic de cea mai bună calitate. (Ștefan Dimitriu).
Tehnologie modernă de turnare a oțelului. Si<3erur- giștii hunedoreni au început noul an din actualul cincinal cu hotărîrea fermă de a obține importante succese în creșterea producției de metal de înaltă calitate. Ca o încununare a preocupării asidue a specialiștilor și oțelarilor, la secția SM-2 a Combinatului siderurgic din Hunedoara se aplică, din aceste zile, o nouă tehnologie de turnare a oțelului in oale de mare capacitate prin utilizarea închizătorului cu sertar. Prin folosirea acestei moderne tehnologii, pe lingă îmbunătățirea calității șarjelor se vor realiza economii însemnate de cărămizi refractare, a căror valoare va depăși în acest ah 10 milioane lei. (Sabin Cerbu).
Exportul — îndeplinit exemplar. Pre§atirea temeinică a producției, introducerea în fabricație cu mult timp înainte a unor noi tipodimensiuni de rulmenți de înaltă calitate și fiabilitate destinați partenerilor din peste 70 de țări ale lumii și îndeosebi realizarea și livrarea ritmică în avans a tuturor cantităților contractate sint obiective ce stau cu prioritate în atenția puternicului colectiv muncitoresc de la întreprinderea de rulmenți din Bîrlad. în acest fel, prin aplicarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice prevăzute, în prima decadă a lunii au fost expediate la export produse însumînd peste 10,4 milioane lei, cu 7 la sută mai mult față de sarcinile contractuale ale perioadei respective. (Petru Necula).
Preocupări pentru înnoirea producției. Muncitorii și specialiștii din cadrul întreprinderii de ferite Urziceni depun eforturi susținute pentru indeplinirea și depășirea sarcinilor de plan in mod ritmic și la inalți parametri calitativi din primele zile ale noului an. Pe baza programului de modernizări stabilit din 1986, s-a trecut la îmbunătățirea majorității tehnologiilor, fapt ce a determinat creșterea productivității muncii cu 10 la sută, importante reduceri la consumurile de materii prime și energie, creșterea calității și competitivității produselor. Din cele 40 de produse noi propuse și omologate pentru acest an au intrat în fluxul de fabricație 20. în prima sâptămină a noului an au fost livrate conform contractelor și graficelor stabilite produsele beneficiarilor din Italia și R.F. Germania, întreprinderilor „Electronica" București, de autoturisme Pitești, „Tehnoton" Iași și de frigidere Găești. (Mihai Vișoiu).
Cantități sporite de minereuri neferoase. In aceste zile> concomitent cu intensificarea cercetărilor geologice, minerii suceveni urgentează crearea unor noi capa'cități de extracție. Astfel, lucrătorii de la mina Leșu Ursului acționează cu bune rezultate la punerea în funcțiune a puțului nr. 7 și la săparea puțului nr. 4, realizînd accesul la noi rezerve de minereuri neferoase. La rindul lor, ortacii de la mina Fundu Moldovei continuă in ritm susținut lucrările de descopertă la zăcămintele de la Arșița, Oița, Dădu. Pentru creșterea cantității de minereuri extrase, la Leșu Ursului-Nord începe aplicarea metodei de exploatare cu subetaje, care asigură sporirea cu cel puțin 15 la sută a randamentului pe post și reducerea consumului de lemn de mină, iar la zăcămintele de mangan se va experimenta metoda de exploatare cu surpare, aceasta determinînd creșterea cu peste 20 la sută a randamentelor pe post in comparație cu procedeele clasice. (Sava Bejinariu).

Sporirea producției de cereale
-obiectiv prioritar în agricultură

Din noua arhitectură a municipiului Petroșani

Cerințele dezvoltării economiei naționale in etapa actuală, ale ridicării nivelului de trai al poporului impun sporirea continuă a producției agricole la nivelul exigențelor noii revoluții agrare, dezvoltarea și modernizarea continuă a acestei ramuri. în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, care a. avut loc la sfîrșitul anului trecut, au fost subliniate direcțiile principale și. căile, concrete prin care urmează să se acționeze pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea, a obiectivelor noii revoluții agrare.Un loc important în ansamblul măsurilor vizînd dezvoltarea puternică a agriculturii noastre în acest an și în perspectivă ocupă cele care se referă la sporirea producției de cereale : „în centrul activității din agricultură trebuie să se afle creșterea puternică a producției de cereale — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 1 în cuvintarea rostită în cadrul înaltului forum de conducere al agriculturii noastre. Va trebui să acționăm in așa fel incit, în 1987, să obținem o producție de cel puțin 32 milioane tone cereale".Sporirea producției de cereale reprezintă problema fundamentală a agriculturii românești căreia conducerea partidului și statului îi acordă o atenție deosebită, această sarcină evidențiindu-se ca un obiectiv principal al noii revoluții agrare. De ce acordă conducerea partidului o însemnătate atit de mare sporirii producției de cereale ? Opțiunea pentru dezvoltarea prioritară a cerealelor are la bază raționamente de ordin economic și social impuse de necesitatea de a asigura dezvoltarea susținută a celor două mari sectoare ale agriculturii, acest echilibru constituind condiția fundamentală a satisfacerii in mod corespunzător a cerințelor de consum ale populației, a celorlalte necesități ale economiei naționale. Dacă griul reprezintă la noi produsul de bază în alimentația oamenilor, dezvoltarea zootehniei, căreia i s-au imprimat pronunțate caracteristici de tip industrial, nu poate fi concepută in afara unor cantități foarte mari de porumb și orz, care se știe că formează suportul de bază al rețetelor furajere în cadrul unor tehnologii de tip industrial. Pentru țara noastră, care dispune de condiții deosebit de favorabile pentru cultivarea cerealelor, dovadă și rolul important pe care l-a avut România de-a lungul timpului în cadrul pieței internaționale a griului, sporirea și mai puternică a randamentelor Ia această categorie de cultură ce deține ponderea in ansamblul producției vegetale constituie factorul decisiv menit să accelereze procesul de apropiere a gradului de intensificare a agriculturii noastre de cel atins de țările cu o agricultură avansată. Este o opțiune care se bazează pe rezultatele de pină acum, pe realitatea și posibilitățile de Ia care pornim în înfăptuirea o- biectiv.elor pe care conducerea partidului le-a pus în fața oamenilor muncii de la sate. Realizarea în mod constant, într-un șir de unități, a unor producții medii la hectar de 5 000—8 000 kg grîu și orz, precum și a unor recolte de 10 000—20 000 kg porumb știuleți confirmă nu numai

potențialul biologic ridicat, a! soiurilor de cereale păioase și al hibrizilor de porumb, ci ilustrează și capacitatea țărănimii noastre de a aplica tehnologiile cele mai avansate, res- pectînd ferm normele și regulile științei agricole. Aceste niveluri ridicate de producții vin să confirme in același timp ceea ce subliniam mai înainte, și anume că țara noastră dispune de condiții pedoclimatice deosebite pentru dezvoltarea producției de cereale, adevăr fundamental care a stat de fapt și la baza op

țiunii prioritare spre cereale în cadrul politicii agrare a partidului nostru. în acest context, nivelul ridicat al producției de cereale prevăzut a se realiza. în acest an reflectă, pe de o parte, realismul cu care au fost fundamentate obiectivele dezvoltării agriculturii în 1987, iar, pe de altă parte, posibilitățile certe de care dispun unitățile agricole de a realiza recolte mari chiar și în condiții climatice mai puțin favorabile.în lumina orientărilor formulate de conducerea partidului, organele și organizațiile de partid, organele de specialitate .și conducerile unităților agricole au datoria să pună pe primul plan al preocupărilor lor sporirea, în continuare, a producției de cereale. Condiții există, însămînțarea cerealelor de toamnă s-a făcut în limita termenelor optime stabilite și la un nivel calitativ ridicat, iar pentru însămînțările de primăvară au fost executate a- rături adinei pe toate suprafețele. Se dezvoltă și baza tehnico-materia- lă a agriculturii : suprafața amena

jată pentru Irigații va crește cu 300 000 hectare. De asemenea, agricultura românească a ajuns la o. asemenea acumulare cantitativă, din toate punctele de. vedere, incit sînt asigurate toate condițiile ca fiecare unitate agricolă, fiecare județ să obțină producții de cereale mult mai mari decît cele realizate pină acum. Important este ca, peste tot, să se acționeze cu răspundere și competență. in vederea bunei folosiri a pămîntului, respectării tehnologiilor stabilite pentru fiecare cultură, pentru generalizarea largă a experienței unităților agricole și a formațiilor de lucru care au realizat recolte mari.Un obiectiv important de care depinde sporirea producției de Cereale, și ne referim in momentul de față la viitoarea producție de porumb, îl constituie respectarea planurilor de cultură, ceea ce presupune însămînțarea întregii suprafețe prevăzute pentru fiecare categorie de hibrizi in parte și amplasarea acestora pe cele mai potrivite terenuri, astfel îneît să existe garanția că vor fi realizate randamente maxime și eficiente din punct de vedere economic. Faptul că în condițiile folosirii unor semințe din același hibrid și cu însușiri calitative apropiate au fost obținute diferențe mari de recoltă intre o unitate agricolă și alta și chiar în cadrul aceleiași unități dovedește rolul imens pe care îl are amplasarea culturilor pe cele mai potrivite terenuri și executarea în bune condiții a lucrărilor solului. Avînd permanent în vedere importanța deosebită pe care conducerea partidului o acordă sporirii producției de porumb, organele agricole județene, cadrele de conducere și specialiștii din unitățile agricole au datoria să stabilească în mod științific amplasarea acestei culturi, obiectivul urmărit fiind ca de pe fiecare hectar să se realizeze cele mai mari recolte și in condiții de eficiență economică ridicată. Practica a demonstrat că este ineficientă și neeconomică amplasarea porumbului, ca de altfel și a celorlalte culturi cerealiere, pe terenuri care nu pot da randamentele scontate.în ultimii ani s-a pus un accent deosebit pe asigurarea unor plante bune premergătoare pentru cultura cerealelor și realizarea unei rotații științifice, cu urmări dintre cele mai favorabile asupra creșterii randamentului la hectar. Cu toate că aceste avantaje sint bine cunoscute, în unele unități agricole nu se acordă atenția cuvenită amplasării judicioase a culturilor, iar adesea se recurge cu multă ușurință la schimbarea locului stabilit inițial. Ne aflăm in perioada cînd se face definitivarea amplasamentelor la culturile ce vor fi însămințate in primăvara acestui an. ■Lucrarea trebuie să fie efectuată prin participarea activă, nu formală, a specialiștilor agricoli, astfel incit în final să fie destinate culturii porumbului cele mai adecvate suprafețe de teren. Organele agricole și specialiștii din unitățile de producție să nu admită repetarea celor întim- plate în alți ani privind amplasarea cu intirziere a culturilor, situații care sînt de natură să ducă la schimbarea locului stabilit, cu consecințe dintre cele mai negative asupra producției. A cunoaște cu exactitate însușirile solului, cerințele plantelor și îmbinarea lor științifică, ceea ce impune
(Continuare în pag. a V-a)
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Tinerețea orașului cure urcă 
treptele viitoruluiPrin defileul Jiului trenul străbate un peisaj hibernal, pe care privirea îl cuprinde fascinată, prin sticla ușor aburită a, ferestrei. Calea ferata urcă printre coline și brazi, străbate tuneluri și viaducte, înaintează sonor în liniștea strălucitoare a zăpezii, înșurubîndu-se in lumina densă și mătăsoasă. De la Livezeni imaginile odihnitoare pie iernii montane dispar și în fața ochilor începe să se deruleze decorul urban, cu case și străzi, cu magazii și depozite, cu păienjenișul mereu schimbător al liniilor ferate, care se însoțesc și se întretaie, ca un uriaș arabesc țesut pe suprafața zăpezii. De pe peronul gării din Petroșani — aceeași gară venerabilă și primitoare — călătorul străbate bă- trîna pasarelă a cărei siluetă, văzută ca metaforă, sugerează un arc peste timp, un drum suspendat care te poartă spre orașul de azi, atit de diferit de cel de odinioară. Pentru mine, cel care n-am mai văzut orașul de o bună bucată de vreme, să tot fie vreo șase ani, senzația că am străbătut un tunel al timpului e și mai puternică. Parcurg pasarela, mă abandonez peisajului familiar al gării și al liniilor ferate, urc citeva trepte, aștept să în- tilnesc imaginea bine întipărită în memorie a Petroșanilor de acum șase ani și n-o mai regăsesc, aproape nimic din amintirile mele nu mai există. Grăbesc pasul încer- cind să mă orientez în decorul necunoscut și pătrund tot mai mult într-un cartier nou, care începe aici, în zona de nord a orașului, ca o superbă poartă deschisă, ea o

fereastră spre viitor, imagine convingătoare a spectaculosului salt în timp pe care l-a realizat orașul în mai puțin de un deceniu.E realmente o în- cîntare să străbați acest nou nucleu urban, Petroșani-Nord, construit în cea mai mare parte în ultimii trei ani. Arhit.ecț.ii, constructorii au făcut aici o autentică demonstrație de fantezie și bun gust, concepind și punînd în' operă un spațiu arhitectural dintre cele mai armonioase, ce se încheagă din jocuri de linii și volume, de spații și culori, de forme care se interferează și dau ' privirii senzația de odihnitoare solemnitate. E un bulevard impresionant, mărginit de edificii elegante, la parterul cărora se aliniază, cu alternanțe de vitrine și firme, . numeroase spații comerciale, și instituții, în fața cărora forfota diurnă a trecătorilor creează imaginea unui mare oraș, conectat la liniile de forță ale unei inepuizabile energii vitale. Se poate vorbi deci cu deplină îndreptățire azi despre o epocă nouă în viața acestui mare oraș al minerilor din Valea Jiului. S-a construit mult, străzile și cartierele noi, așa cum sînt cele din zonele Aeroport sau Dimitrov, se în- scriu emblematic în noul peisaj al orașului, structura urbană s-a complicat și â cîș- tigat in amplitudine, urbea întreagă a do- bîndit o alură nouă, conectîndu-se la trepidația vieții moderne, la ritmurile unei civilizații superioare. Cred cu toată convingerea că Petroșanii de azi nu mai au nimic din aerul orașului de provincie de odinioa

ră. Ceva fundamental s-a schimbat, o lumină nouă plutește parcă pe străzi și pe chipurile oamenilor, un orgoliu de mare metropolă industrială, fapt cit se poate de firesc pentru că orașul, cu constelația lui de cartiere noi, cu mulțimea de magazine care te atrag prin scenografia lor strălucitoare, cu pulsația neîntreruptă a filărilor sale unități de producție reprezintă realmente centrul de gravitație al unei zone economice care s-a dezvoltat impetuos în ultimii ani, alăturind binecunoscutelor unități miniere ale Văii Jiului întreprinderi noi din domeniul construcției de mașini sau industriei ușoare, ce conferă localității un profil complex și o putere economică sporită, asigurînd locuitorilor ei șanse depline de afirmare profesională și socială, de punere în valoare a potențialului lor creator.O plimbare prin Petroșanii de azi nu poate să fie, așa cum spuneam, decît reconfortantă. E mai întii acea poartă de intrare — cartierul Petroșani- Nord, care oferă privirii jocul sclipitor de vitrine și ferestre, de linii și volume care se interferează, croind un spațiu arhitectural de excepție. Pornind de aici, alte citeva repere pot defini noua personalitate a localității : aripa nouă a Teatrului de stat „Valea Jiului", noile corpuri de clădire ale Institutului de mine, Spitalul orășenesc,
Mircea
Fiorin ȘANERU
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LA C.U.G. CLUJ-NAPOCA: în fabricație - noi utilaje energeticeCombinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca și-a extins și diversificat producția de utilaje energetice.Inginerul-șef Jakab Bela, de la fabrica de mașini grele a combinatului, ne-a făcut cunoscut că aici a fost realizată prima turbină cu freon și sh află in stadii avansate de execuție primele turbine de 3, 6 și 7 MW. De asemenea, s-au realizat o serie de suban- samble principale pentru turbine de 50 MW. Noile produse, avînd un înalt grad de tehnicitate, au impus luarea unor măsuri de organizare a unor formații de lucru specializate pe operații și repere, conduse de

specialiști cu o bună pregătire tehnică și profesională, cum sint maiștrii Dionisie Brie, de la atelierul de prelucrare, și Ștefan Pruneanu, de la montaj. O atenție deosebită se acordă calității și fiabilității acestor produse, piesele și subansamblele componente ale fiecărei turbine fiind supuse unor riguroase controale și verificate pe standuri de probă adecvate. (Marin Oprea).în imagine : Prelucrarea rotorului pentru turbina de abur de 7 MW. Foto : Sandu CRISTIAN

Acum cîțiva ani, într-o emisiune TV, intrebată fiind de către reporter ce o supără cel mai mult in viață, una dintre sportivele noastre fruntașe — o arhitectă cu personalitate distinctă și distinsă și cu o voință dovedită a fi fost nu de fier, ci de oțel înalt aliat — a răspuns magnific : „Nimic mai mult decit omul potrivit aflat la locul potrivit... pentru altul". Cu un zimbet ' înțelegător, zîmbet de om care a văzut multe și știe să privească viața drept în față, zîmbet dublat de o ghidușie mustind de semnificații pe cit de majore pe atit de acide, superba noastră campioană olimpică făcea de fapt elogiul unui 
deziderat vital in organizarea optimă a vieții și a muncii în oricare societate, cu atit mai mult în societatea noastră socialistă : fiecare la locul său, fiecăruia locul unde poate da maximum de randament, locul unde poate dovedi că este cel mai eficient 1Problema nu-i nouă. Dimpotrivă, e chiar foarte veche. Și e probabil că au foarte multă dreptate care susțin că pentru prima s-o fi pus cu prilejul primei ziuni a muncii. E de crezut vinătoarea cu... praștia nu se metau decît cei cu ochi ageri, miini și picioare puternice și iuți, cei minați de curajul înzecit de nevoie. E sigur că oricît s-ar fi străduit, un șchiop n-avea nici o șansă la vînătoarea de cerbi ori de iepuri, de exemplu. Străvechimea a învățat din propria-i experiență : nu trimiți cîine surd lâ vinat, dar- mite om ! Și tot de crezut e — mai ales că se poate și dovedi — că,

traversînd civilizațiile, pe drumul totdeauna pieptiș al cunoașterii, în funcție de tot felul de... funcții (dar mai ales de atitudini și aptitudini), oamenii au cam aflat care ar trebui să fie locul fiecăruia dintre ei în viață, în muncă... Și-atunci, despre ce deziderat — cum am scris mai
vare a cadrelor necesare în toate compartimentele vieții economice, științifice, sociale, politice, culturale — s-au obținut succese deosebit de mari, altădată de neimaginat măcar, dovadă saltul calitativ și cantitativ uriaș pe care l-am realizat in toate sectoarele construcției

Omul potrivit la locul
și... la timpul potrivit

cei dată divi- că la incu- cu
sus — ar mai putea fi vorba 7 De ce l-am numit așa 1însuși secretarul general al partidului a subliniat, în repetate rîn- duri, importanța, valoarea perenă a acestei înțelepte ziperi populare : 
„OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT". Cum se explică actua
litatea permanentă a problemei în discuție ? Prin necesitatea concordanței dintre pregătirea și vocația fiecăruia și cerințele muncii. Nu-i un secret pentru nimeni faptul că, deși de mai bine de două decenii — ca urmare a justei politici a partidului nostru de pregătire, selecționare, creștere și promo-

socialiste, cu toate acestea încă este loc de mai bine.Școlile noastre, integrate cios în benefica triadă mint-cercetare-producție", anual mii și mii de cadre al nivel înalt de pregătire este parabil cu acela existent in puternic industrializate. Pe unor programe fundamentate țific, toate aceste cadre sînt orientate și repartizate în locuri de muncă create conform cu pregătirea lor, cu înclinațiile și cu priceperea lor. Reflectînd tocmai la această realitate, la lucrările Plenarei C.C. al P.C.R, din 0—10 decembrie

judi- „învățâ- asigură căror com- tări baza știin-

1986, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Practic nu există sector 
de activitate in care invățămintul 
nostru să nu poată asigura pregă
tirea cadrelor de specialitate cu 
înalte cunoștințe, incepincț de la 
muncitorii calificați și pină la in
ginerii și specialiștii din diferite 
domenii, pină la cercetătorii 
toate sectoarele de activitate, 
tem spune că dispunem de o clasă 
muncitoare, o țărănime și o inte
lectualitate cu înalte ___
profesionale și tehnice — și 
pe această bază am putut 
realizările din ultimii ani, 
acest an ne putem propune 
tive destul de importante 
anul viitor și pentru întregul cinci
nal, pină în 1990".Altfel spus, in majoritatea cazurilor, domeniilor și sectoarelor de activitate am asigurat oameni potriviți pentru locurile potrivite. Dar majoritatea nu înseamnă și 
toate. Mai sint încă destule situațiile în care găsim oameni pe locuri potrivite pentru... alții. Am întilnit în peregrinările profesionale brutari pe posturi de constructori navali, jngineri în „calitate" de cabanieri, pe munte ; agronomi „funcționînd" ca merceologi ; avo-, câți „pledînd" ca economiști ; ’ strungari ajunși vînzători la I.L.F. etc. etc. Veți spune că astfel de cazuri sînt puține, că nu există pădure fără uscături. Așa este, dar 
sint, și acolo unde „lucrează" blochează locurile altora care — cum

din 
Pu-

cunoștinte 
tocmai 
obține 
și din 
obiec- 
pentru

Mîrcca EUNEA
(Continuare in pag. a IV-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — sîmbătă 10 ianuarie 1987

PROBLEMELOR DE BAZĂ ALE PRODUCȚIEI
într-o așezare cu o activitate e- conomică, socială și cultural-educa- tivâ deosebit de dinamică — cum este și Orașul Dr. Petru Groza — problemele pe care le ridică perfecționarea muncii de partid prezintă o importanță deosebită. întîi de toate pentru că ele sint strîns legate de cunoașterea și rezolvarea în condiții bune de către comitetul o- rășenesc de partid, de către cele a- proape 90 de organizații subordonate a importantelor sarcini ce le revin în profil teritorial. Un mijloc eficient de acțiune pentru înfăptuirea obiectivelor ce decurg din hotărîrile partidului, din programele de dezvoltare este — lucru pe deplin verificat de practică — și buna folosire a activului de partid. Cum este concepută și organizată aici activitatea cu activul de partid, pentru ridicarea întregii munci politice și organizatorice la cerințele majore ale actualei etape ? Ne punde tovarășul Nicolae Klein, cretarul partid.
— Aș activul partid cuprinde 150 de comuniști, 

o bogată experiență politică și profesională. Practica muncii noastre in acest domeniu dovedește că e necesară o repartizare judicioasă a forțelor, astfel îneît nici un sector, nici o problemă să nu rămînă în afara atenției organizației de partid, deci și a activului său. Aceasta ne-a determinat să constituim colective din rîndul activului atît pe probleme de producție, cit și in cele ale activității organizatorice și muncii politico-educative. Viața arată că mobilizarea și implicarea efectivă a activului nostru de partid în soluționarea complexelor probleme care se ridică în diferite sectoare sînt legate nemijlocit de temeinica pregătire politico-ideologică a activului, a tuturor cadrelor, de creșterea răspunderii lor în îndeplinirea sarcinilor.Avindu-se în vedere această cerință esențială, în practica comitetului orășenesc de partid a fost permanentizată metoda odice cu activul de care sînt dezbătute pale ce se află la pe agenda de lucru a organelor de partid, de stat și economice din oraș, sînt stabilite măsurile ce trebuie întreprinse și direcțiile de acțiune pentru înfăptuirea lor. în acest cadru se realizează, deopotrivă, un rodnic schimb de experiență pe teme de larg interes, atît prin ascultarea opiniilor unor tovarăși din activ referitoare la căile de rezolvare a problemelor aflate în dezbatere, cit și prin prezentarea concluziilor unor studii și analize efectuate de comitetul orășenesc de partid în diferite unități, care oferă soluții și modalități de aplicare în întreaga eco- norrtie a orașului..Pe măsură ce investigăm realitatea, {argumentele ciT’rtctivuI de partid reprezintă o puternică'fărță pe care comitetul orășenesc se poate bizui in orice clipă se impun tot mai mult. Așa, de pildă, analiza privind preocuparea organelor și organizațiilor de

partid pentru modernizarea proceselor de producție, pregătită pentru plenara comitetului orășenesc de partid, a fost elaborată cu participarea a circa 40 tovarăși din activul de partid. A fost o muncă temeinic organizată ce a necesitat studii și analize in toate unitățile economice din localitate. Efectul ? Revizuirea și îmbogățirea programelor de măsuri Stabilite anterior în fiecare unitate. La întreprinderea „Mecanica11, bunăoară, cea mai mare unitate din oraș, obiectivele prevăzute pe linia modernizării pentru întregul cincinal au fost reeșalonate pînă în 1988,

Onorarea la termen și în condiții de calitate a fiecărei comenz.i.Pentru a spori eficiența muncii de partid, antrenînd toate forțele în aplicarea măsurilor adoptate, tovarăși din activul de partid care au fost atrași la asemenea analize au primit sarcina de a urmări și controla modul in care sînt traduse în viață cele stabilite, de a informa periodic comitetul orășenesc de partid asupra evoluției îndeplinirii lor. în chiar ziua documentării, doi specialiști de la „Mecanica" raportau comitetului orășenesc de partid despre stadiul îndeplinirii unei măsuri sta-
VIAȚA DE PARTID

comitetuluiaminti încă comitetului
orășenesc răs- se- dedin început orășenesc că de cu

întîlnirilor peri- partid, prilej cu sarcinile princi- un moment dat

(Urmare din pag. I)hotelul „Petroșani", noua clădire a Liceului econo- i mic. magazinul universal < „Jiul", noul complex sportiv al orașului ș.a., care constituie, la rîndu-le, repere centrale pentru noile ansambluri care au modificat substanțial înfățișarea orașului. iDe la Petroșani la Lonea, autobuzul face circa cinci- 1 sprezece minute, străbătind { meandrele șoselei, care înaintează în peisajul me- 1 reu schimbător al văii. Prin geamul mașinii se zăresc mai intii un pod, calea ferată, apoi un șir de case vechi care par fixate intr-o dioramă a orașului de altădată. în următoarele clipe imaginea se schimbă ■ brusc, decupată parcă pe suprafața retinei ; și de o parte și de alta a șoselei se derulează decorul unui oraș nou, proiectat pe fundalul colinelor din apropiere. Sîntem la Petrila, localitate minieră ce aparține topografic și administrativ municipiului Petroșani, constituind un nucleu urban dintre cele mai reprezentative. E intr-adevăr memorabilă imaginea noului oraș, mai exact a noii sale zone ce cuprinde ansambluri de locuințe și spații comerciale realizate intr-o linie arhitectonică originală, judicios integrate vechii vetre a orașului. Acoperișurile în pantă, briiele și suprafețele de cărămidă aparentă, asime- triile și spațiile pietonale largi, cu numeroase „in- trinduri" dau o expresivitate aparte acestui binecunoscut oraș al minerilor, care cunoaște încă de pe acum o dezvoltare ce părea că aparține pînă mai ieri doar proiectelor îndepărtate ale viitorului.Ținta călătoriei mele este, așa cum spuneam, 
Întreprinderea minieră Lo
nea. Am avut șansa să mă aflu aici la ora intrării în șut, clipă în care sala de apel se animă și chipurile minerilor par alcătuite dintr-un amestec de lumină și bronz, de flacără și cărbune. I-am însoțit apoi pînă la gura puțului auxiliar, cînd, după tradiționala urare de „noroc buni", colivia coboară în adîncuri, acolo unde noul schimb se pregătește să înceapă asaltul fronturilor de cărbune. Și nu e greu de constatat că o bună parte din minerii de azi ai Lonei sint tineri. Iosif Bodesc, secretarul organizației de tineret a întreprinderii, mi-n vorbit cu sinceră mîndrie despre tinerii săi colegi, care acolo, în palatele subpămîntene ale galeriilor, se intrec pentru a realiza noi recorduri în activitatea de extracție, înscriind în cronica fapte-

în Orașul Dr. Petru Groza
«>

fiind supusă reproiectării aproape întreaga gamă de produse și extin- zîndu-se, totodată, tehnologii mare randament.O altă acțiune în care au fost trenați mai mulți tovarăși din tivul de partid — de data aceasta pe linie organizatorică — a reprezentat-o inițierea unui studiu privind îmbunătățirea muncii de primire în partid a femeilor. Tema a izvorît din constatarea că se acționa deficitar tocmai în unități cu pondere feminină — secția de tricotaje a întreprinderii „Miorița", secția de uși — ferestre — mobilă aparținătoare C.P.L. Oradea, compartimentul tehnologic din sectorul minier — unde numărul femeilor din totalul celor primiți lunar în partid nu atingea 50 tuație a fost radical.Dar activul losit și in alde acțiuni de mare importanță politică și economică. De pildă, la inițierea unor studii și a- nalize privind preocuparea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii pentru reducerea costurilor de producție, pregătirea și derularea investițiilor, ridicarea gradului de utilizare a capacităților de producție etc. O măsură deosebită, care și-a dovedit pe deplin eficiența, o constituie faptul că în ultimele luni activul de partid a contribuit substanțial la organizarea unor schimburi de experiență, precum și în efectuarea unor analize la fața locului. De exemplu, colectivul alcătuit din tovarășii din activul de partid care a studiat și analizat amănunțit situația exportului a propus comitetelor de partid din întreprinderi, precum și organului orășenesc de partid soluția constituirii de formații de lucru specializate pentru producția contractată cu' partenerii > externi. Dar nu num at atit. Pe baza aceleiași analize a mai propus și nucleele de muncitori, formate în proporție de 70 la sută din comuniști, care să lucreze în aceste formații. Rezultatul ?

dean- ac-

Ia sută. Această si- îmbunătățită în modde partid a fost fo-

bilite de activ în acea întreprindere : transformarea, cu forțe proprii, a unor mașini de alezat și frezat universale obișnuite în mașini cu comandă numerică, asigurînd ceastă cale o creștere cu 30 a productivității muncii.Cu toate aceste rezultate . trebuie să arătăm că în munca desfășurată de comitetul orășenesc de partid cu activul se constată .și unele situații care diminuează sensibil capacitatea de acțiune a acestuia. în- tr-o seamă de unități — secția Sinteza, Autobaza de transporturi auto, Cooperativa de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor — tendința comitetelor de partid este de a limita folosirea activului de partid numai la consultări periodice într-o problemă sau alta, moment care tiu este urmat imediat de organizarea

pe a- la sutăpozitive

și repartizarea forțelor, de implicarea activului la materializarea măsurilor propuse, multe dintre ele căpă- tînd contur chiar tari. Or, nu poți menea forță dacă chibzuință, dacă guros ce are de dacă pe parcurs .... ...cerea pînă la capăt a sarcinilor. In unitățile amintite, precum și in sectorul de explorări geologice n-au putut să se aducă în discuție decît aspecte generale legate de folosirea activului de partid, lucru absolut firesc cită vreme activul nu a fost antrenat la soluționarea unor sarcini concrete. Majoritatea celor cuprinși în activul din unitățile respective n-au participat niciodată la efectuarea de studii și controale pe parcursul anului trecut, deși pregătirea lor profesională și politică îi recomandă să participe la asemenea acțiuni. De fapt, concluzia care s-a desprins din investigația întreprinsă este aceea că numai o parte din activul de partid este antrenată in acțiunile inițiate de comitetul orășenesc de partid, de unde și suprasolicitarea unora, și prin aceasta punerea lor în situația de a nu rezolva în profunzime sarcinile încredințate.Experiență bună există și tocmai de aceea eforturile trebuie concentrate asupra creșterii capacității de angajare a activului, asupra înțelegerii rolului lui de adevărată forță prin care se poate acționa în orice moment, pentru a se imprima întregii activități de partid ritmicitate și eficiență, profunzime șl spirit revoluționar, intr-un cuvint o calitate nouă.

din aceste consul- folosi bine o ase- nu o organizezi cu nu stabilești ri- făcut, în cit timp, nu urmărești du-

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii

-y

Un nou magazin la BotoșaniFoto : Eugen Dichiscanu

Aspect edificator pentru activitatea edilitar-gospodărească din comuna Sărmășag, județul SălajFoto : Sandu Cristian
Hotărîrile primăriei sînt luate

împreuna cu cetățeniiAcum, cînd cîmpul, viile și livezile sint acoperite de zăpadă, gospodarii cei mai „aprigi" din comuna Sărmășag își găsesc totuși timp să-ți vorbească despre comună, despre ce-au înfăptuit împreună pentru a-i innoi înfățișarea, despre proiectele pentru anul care începe și cei următori. Căci aici s-a statornicit, ca o regulă, ca orice acțiune edilitară să fie pornită numai după o consultare prealabilă cu cetățenii, cu gospodarii de frunte ai comunei. Consiliul popular este organizatorul a ceea ce populația, cetățenii propun — fie că este vorba de modalitatea de a duce la îndeplinire o sarcină transmisă pe scară ierarhică, fie că este în discuție realizarea unei hotăriri elaborate și adoptate local și chiar de ei înșiși. pe plan

lor de muncă ale începutului de an rezultate ce le fac cinste și ii situează la cote superioare în raport cu realizările anului precedent.La întoarcerea în Petroșani, pe partea dreaptă a șoselei, privirea intilnește, surprinsă, un uriaș ceas electronic care inscrie în decor pulsația luminiscen- tă a cifrelor ce indică ora exactă. Alături, înscrise pe un panou metalic vertical, trei litere — I.U.M. — precizează că aici se află întreprinderea de utilaj minier din Petroșani, unitate reprezentativă a municipiului și, în același timp, una din cele mai mari întreprinderi din țară producătoare de mașini și utilaje miniere.

care poartă marca I.U.M. în rîndul beneficiarilor de peste hotare.în constelația industrială a municipiului, întreprinderea de tricotaje aduce o notă de armonie. Aceasta nu doar pentru faptul că profesiilor locale, legate de minerit, li se adaugă altele, de o sensibilă frumusețe, ci și pentru faptul că pe noua platformă industrială . a municipiului clădirea acestei unități, apar- ținind industriei ușoare, se conturează ca un insemn emblematic, ilustrînd puternica dezvoltare pe care a cunoscut-o localitatea în ultimul deceniu, ca expresie a grijii pline de generozitate pentru mineri și familiile lor, pentru devenirea acestui oraș cu o pu-
Tinerețea orașului

care urca 
treptele viitorului

Incercînd să realizez in spațiul acestor însemnări o cunoaștere monografică a celui mai mare oraș al Văii Jiului, consider că o scurtă referire la activitatea a- cestei puternice citadele a constructorilor de utilaj minier este absolut necesară. Un prim contact cu acest spațiu industrial impresionant îți este înlesnit de însăși imaginea halelor industriale, ale căror acoperișuri, aflate imediat sub nivelul șoselei, vorbesc, prin proporții, despre dimensiunile activității de producție, despre potențialul colectivului muncitoresc al acestei mari uzine, care s-a dezvoltat vertiginos in anii din urmă, pe măsură ce gama produselor s-a diversificat și acestea au devenit tot mai complexe. Inițial, îmi spune loan Fi- limon, secretarul organizației de tineret, întreprinderea efectua doar reparații, profilul actual fiind rezultatul mai multor etape de dezvoltare, care au adăugat bazei materiale inițiale noi spații și capacități de producție, așa cum sint secția de susțineri miniere — partea de montaj hidraulic — și extinderea secției de prelucrări Ia cald, procesul fiind înso*it,  așa cum spuneam, de dotarea secțiilor și at.e- Perelbr cu mașini și utila- ie de mare complexitate. De reținut că un procent însemnat din producția realizată aici este destinat exportului, ceea ce vorbește convingător despre prestigiul produselor

ternică tradiție muncitorească. Imaginea specifică a activității de producție în domeniul tricotajelor are parcă aici, in această unitate în care lucrează soțiile și fiicele minerilor, un plus de echilibru și a- tractivitate, generat de coloritul viu odihnitoare tricot care din lucrarea intr-un adevărat amfiteatru. chipurile tinere pe care le întilnesc de-a lungul șirurilor de mașini compun o imagine a generației tinere a întreprinderii, care a găsit aici, in șceastă unitate, creată la indicația expresă a secretarului general al partidului, un spațiu generos de formare și afirmare profesională, prin muncă și creație. Spu- nînd aceasta nu vreau să uit că întreprinderea însăși este tînără ; de la intrarea trecut poate lectiv, nin, s-a format asumîndu-și intr-un interval de' timp relativ scurt responsabilități majore, cerute de profilul de producție al unității.O importanță deosebită o are, țin să subliniez, activitatea de creație, care probează — prin linia modernă a produselor — inteligență și bun gust, sincronizare promptă la cerințele beneficiarilor, ale pieței. Este un sector în care lucrează mulți specialiști

și geometria a valului de apare ritmic mașinilor. Ca

ei în funcțiune n-a încă un deceniu. Se spune că acest co- preponderent femi- „în mers",

tineri și pasiunea lor se convertește mereu în produse cu o linie modernă, plăcută, cu certe atribute de ordin calitativ.Acestei imagini panoramice a municipiului, văzut ca o mare platformă industrială, i se adaugă un alt reper de primă mărime, întreprinderea de piese de schimb și reparații utilaje și echipamente electrice miniere, unitate economică tinără. in secțiile și atelierele căreia se concentrează activități de producție care aparțin, prin complexitatea lor, unor domenii tehnologice dintre cele mai moderne. în spațiul uneî expoziții permanente, ce reunește produsele întreprinderii, am avut posibilitatea să cunosc care sînt performanțele ■ tehnice pe care le realizează tînă- rul colectiv, această prestigioasă unitate industrială fiind, prin profilul său de producție, unul dintre promotorii prestigioși ai mecanizării și automatizării proceselor de producție din subteran. întreprinderea nu e reprezentată, de fapt, doar de secțiile și atelierele de producție aflate in perimetrul modernului sediu de pe noua platformă industrială, ci este răspin- ditâ, prin specificul sarcinilor sale de producție. în toată Valea Jiului, deservind, prin activități de reparații și service, toate întreprinderile miniere din zonă. O bună parte din activitatea de producție se desfășoară chiar în subteran, în structura unității fiind inclusă o secție service fulger, care realizează intervenții ori de cite ori este nevoie. Acesteia i se adaugă secția de reparații de la Livezeni, uzina de stâlpi hidraulici de la Vulcan sau atelierul de producție de la Paroșeni. care au alura unor nuclee de producție bine individualizate.Mă simt tentat să închei aceste însemnări despre Petroșanii de azi ?u o imagine trăită într-unul din amfiteatrele Institutului de mine, centru modern al in- vățămîntului superior, a cărui spectaculoasă dezvoltare ilustrează și ea cît se poate de sugestiv noul destin al municipiului și. în egală măsură, mutațiile survenite în munca minerilor, în; întreaga industrie minieră. Chipurile tinere, concentrate asupra unei comnlexe anaraturi de laborator, în timp ce lumina unei ierni sun^rbe se revărsa blind prin ferestre, însemnau în egală măsură tinerețe și creație, tinerețea unui oraș care urcă cu optimism treptele viitorului.

atelierul de

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:Seria acțiunilor deosebite care marchează debutul noului an continuă cu o altă ocazie foarte a- vantajoasă, care oferă șanse mari tuturor participanților : TRAGEREA EXTRAORDINARĂ PRONO- EXPRES A NOULUI AN ce va avea loc duminică, 11 ianuarie 1987.Intrată Meja în tradiție, această tragere deschide perspectiva unor substanțiale și variate cîștiguri, constînd în autoturisme „Dacia 1 300“, excursii peste hotare și diferite sume de bani.Un alt argument care pledează pentru o maximă participare este formula tragerii, care se anunță deosebit de atractivă și generoasă. Se vor efectua 10 extrageri, in trei faze cu un total de 60 de numere. Biletele de 25 lei participă la toate extragerile, iar ultima zi in care mai pot fi jucate numerele preferate este sîmbătă, 10 ianuarie.

Valoarea timpului acor
dat cetățeanului se reflec
tă în calitatea conducerii 
treburilor obștești. Ușile pri' măriei din Sărmășag sint totdeauna larg deschise oricărui locuitor. A- ceasta fiind nu numai o formă a solicitudinii, ci perfecționare a lui popular.— A conduce lua măsurile cele mai potrivite, mai chibzuite nu este cu putință fără a cunoaște cît mai bine realitatea. Iar aceasta o poți afla numai prin legătura strînsă cu oamenii. Și nu totdeauna într-un cadru organizat, ne spunea loan Crișan, primarul comunei. Sigur, sînt adunările cetățenești, întîlnirile între deputați și alegători, sesiunile consiliului popular, ca să nu mai vorbesc de campaniile electorale, cînd propunerile, inițiativele „țîșnesc" cu zecile. Dar se intimplă adesea ca cetățeanul să nu aștepte vreuna din aceste ocazii, cînd îi vine în minte o propunere, o sugestie, cînd vrea să ne aducă Ia cunoștință o chestiune ce se cere rezolvată fără întîrziere. Și atunci, firește. vin,e la consiliul popular. Anii de experiență ne-au învățat că nimic nu este mai important ca receptivitatea. față de cetățeni. Vedeți, se poate întîmpla ca, in toiul unei discuții despre o treabă foarte importantă. să te intretupă un om cu o problemă care, în acel moment, pare neinsgrnnață, Dacă-i refuzipni- uulul de. atenții; pfccare ți-I solicită,., a doua oară nii-1.mai vezi, nu Iernai, poți bizui pe el,..'păci: pentru el j.rrt- micul" acela are o valoare anume. Or. noi dorim să-i avem pe toți ce- ’ tățenii alături în ceea ce întreprindem. Și ii avem — pentru că văd că hotărîrile și măsurile pe care Ie luăm țin seama de propriile lor gîn- duri și cerințe, își recunosc în ele propunerile, soluțiile, inițiativele.Spusele primarului nu sînt simplă „teorie". Ele sint confirmate și întărite de fapte. Două cifre exprimă succint rezultatul conlucrării dintre consiliul popular și cetățean : valoarea lucrărilor realizate prin muncă patriotică s-a ridicat in 1986 la 13 milioane lei, reprezentînd circa 2 500 lei pe locuitor. Amintim, cu acest prilej, că, recent, pentru activitatea depusă în 1985, comuna a fost distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa a Il-a, rezultatele din 1986 îndreptățind aspirația la un nou loc fruntaș în întrecerea dintre comu-< nele țării.Pentru cetățenii ceste cifre nu sint aritmetice, ci își in lucrări de larg tă comună — în care, așa cum spunea un bătrtn. nimic din ceea ce se poate vedea astăzi nu amintește de fosta așezare, oamenii au case noi, moderne,, confortabil dotate. Ei au dorit, pe bună dreptate, ca străzile cn trotuare să ia locul ulițelor, magazinele — cîrciumilor, ca in comună să existe ateliere ca la oraș, să aibă unde să-și repare televizoarele și frigiderele, să fie și frizerii și salon de coafură, croitorie și încălțăminte de comandă. Și dacă toate acestea sint astăzi îm-

și una de continuă activității consiliu-treburile obștești, a

din Sărmășag a- niște simple sume au materializarea interes. în aceas-

în bună recepti- față depliniri, aceasta se datorește, măsură, inițiativei obștești, vității consiliului popular _ propunerile cetățenilor, spiritului de conlucrare dintre cetățeni și primărie.
Cum s-a născut „comite

tul de inițiativă" al cetățe
nilor ? Ga Peste tot> la Săr*mășag există organizații obșteșticuprinzătoare — de pildă numai cele 1 21 de comitete de cetățeni cuprind peste o sută de membri. Pe lingă structurile și formele cunoscute de manifestare a spiritului civic, gos-

însemnări 
din activitatea 

Consiliului popular 
al comunei
Sărmășag, 

județul Sălaj

podăresc, s-a născut un — cum l-au numit oamenii — „comitet de inițiativă". Un fel de „sfat al înțelepților", ce a luat ființă aproape de la sine. Nouă locuitori ai comunei, dintre cei mai buni și mai respectați gospodari, de profesii diferite și din.. părți diferite ■ ale comunei, . junii dinfre ei mai' în . Vjrsță. pensionari, au îheeput a se întâlni pentru a discuta despre ce -ar mai tre-*  bui făcut în' comună și.' mai ales, cum. După ce se discutau lucrurile pe toate fețele și ajungeau la o soluție, se duceau la consiliul popular pentru a o propune. Cu timpul, au devenit un fel de „consilieri" voluntari, la părerea și sfatul cărora se apelează cu încredere și folos pentru obște.— La noi, în crare, oricît de discuției cetățenilor, ne spune unul dintre ei. tehnicianul topograf Andrei Koblicska, om care decenii Ia rind a lucrat la exploatarea minieră. Așa că am găsit de cuviință că e de datoria noastră să ne punem cunoștințele și experiența la dispoziția oamenilor. Eu, de pildă, mă pricep în construcții, cunosc bine schița de sistematizare a comunei și sprijin, după puterile mele, consiliul popular în această direcție. Am elaborat proiecte pentru circa 60 de case, fiecare altfel concepută, dar conform cerințelor acestei schițe. A fost nevoie, uneori, să explic cetățenilor de ce o construcție trebuie să aibă o anumită suprafață sau de ce nu poate fi așezată oricum. La un moment dat era vorba de amplasarea unei fîntîni arteziene. Cei mal mulți ar fi vrut să o așeze_ pe un deal, să se vadă mai bine, dare, le-am explicat cum e cipiul vaselor comunicante acolo sus apa nu va țîșni consum de energie. M-au fintîna e așezată jos, la o de drumuri. Sau alt exemplu : schița de sistematizare prevedea o centrală termică. Foarte bine. Ea urma să fie ridicată în cartierul muncitoresc, deci la un kilometru de mină ; cărbunele ar fi trebuit transportat. firește, cu cheltuială, pe a-

comună, orice lu- mică, este supusă

Cu răb- cu prinși de ce decit cu înțeles : răscruce

ceastă distanță. Am propus — și s-a acceptat — construirea centralei chiar în incinta minei, urmînd ca agentul termic să ajungă în cartier printr-o conductă, ceea ce este mult mai economic. Tot așa, am fost foarte satisfăcut să pot contribui la găsirea unui amplasament pentru depozitele „Vinalcoolului". De ce — mi-am spus — să se ocupe un spațiu bun pentru altceva, cînd se poate folosi galeria, gata betonată, a unei mine abandonate ? Cu mici amenajări, galeria a devenit un foarte bun depozit.Intr-adevăr, sfaturi înțelepte venite din partea unui om care-și iubește comuna. Iar ceilalți sint la fel de inimoși și preocupați de interesele obștești. Opiniile Emiliei Cheresteș, președinta comitetului comunal al femeilor, de profesie asistentă medicală, ale lui Samuil Keresztes, tehnician agronom, președintele C.A.P. Sărmășag, Teofil Chiș, tehnician veterinar, Vasile Cosma, directorul școlii din satul Moiad sînt ascultate cu toată atenția. Fiecare aduce în discuție problemele specifice domeniului în care lucrează (sau a lucrat), ale satului sau cartierului unde locuiește. Inițiativele acestui comitet sint totdeauna binevenite și de mult folos in activitatea biroului executiv al consiliului popular comunal.
Indiferent pe ce cale vine, 

o propunere valoroasă este 
luată în seamă. rcifii:ă> cetățenilor din comuna Sărmășag Ie place să comunice cu primăria mai ales prin viu grai. Nu prin hîrtii. Li s-ar părea de-a dreptul ridicol să întrețină „corespondență" cu oameni pe care-i întilnesc zilnic. Așa că este preferată calea dialogului direct, personal. Acest continuu și neîntrerupt dialog cu cetățenii a dus la găsirea unor soluții interesante. De pildă, faptul că cei mai mulți bărbați din comună lucrează la mină a pus problema creării de 1oeuri.de. muncă pentru soțiile , și fiicele lor, Lucrurile au fost îndelung discutate — și din discuții a ieșit... soluția, adică s-a înființat o secție de confecții a cooperativei meșteșugărești. Deocamdată, execută echipament de protecție pentru mineri. Cu timpul, se va trece și la produse superioare. Mai multe propuneri au stat la baza dezvoltării rețelei de unități prestatoare de servicii — azi funcționează 35 de secții — ca și Ia stabilirea profilului acestora.Desigur, agricultura își păstrează o pondere însemnată în economia comunei. De aceea, consiliul popular apelează sistematic la sprijinul specialiștilor din acest domeniu, pentru ca pămintul de care dispune comuna să rodească bogat. Unul dintre aceștia este Valentin Duca, inginerul-șef al cooperativei agricole. El ne-a vorbit despre buna colaborare cu primăria. „Prin natura muncii mele stau zilnic de vorbă cu zeci de oameni. Șl nu o dată consemnez păreri și sugestii interesante. Unii mă int.rebau : de ce nu cultivăm și noi cartofi ? Intr-adevăr, nu erau cuprinși în structura planului de cultură, pentru simplul motiv că nu exista această tradiție. Am stăruit să cultivăm 60 de hectare, de pe care am obținut circa 30 tone de cartofi la hectar.Realitatea este că între consiliul popular și cetățeni căile de comunicație sînt numeroase și funcționează permanent, fără program și fără protocol. Sînt relații firești, relații de la gospodar la gospodar, care-și asumă și poartă împreună răspunderea conducerii unei gospodării mai mari — comuna.

Rodica SERBAM 
Euqen TEGLAS 
corespondentul „Scinteii
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început 
„excursia" aproxima
tiv la ora 10,55. termi- 
nind-o la 13,05. Trei 
ore și zece minute 
contemplind locul de 
muncă al unui om ! 
Greu de imaginat, dar 
captivant. O încăpere 
cam de „trei pe pa
tru". Nici atelier, nici 
birou, nici laborator : 
cite ceva din fiecare, 
și ceva în plus față 
de toate. Cinci mese- 
birou, cu cite două 
rinduri de rafturi ; 
rindurile — cu cite 
cinci sertare, unul din 
sertare, spre exem
plu. conținind 65 de 
cutiuțe si cutioare cu 
capse, șaibe, șuruburi, 
piulițe, plinturi. gru
pate in modul cel mai 
strict, pe forme și di
mensiuni. Ordine ca 
în structura unui atom. 
Ai senzația că dacă o 
singură piuliță și-ar 
schimba locul, s-ar 
declanșa o reacție in 
lanț.

Ocupantul lipsea. Zi 
liberă. Scopul docu
mentării era o discu
ție despre exactitate 
cu loan Popa, artiza
nul celor mai privite 
ceasuri exacte din 
țară : acelea ale me
troului bucurestean. 
Produse la una dintre 
cele mai puse la punct 
și mai nemotivat ano
nime „fabrici" de e- 
xactitate : Secția de

industrializare a apa
raturii de telecomandă 
de pe lingă Direcția 
regională C.F.R. Bra
sov. Șeful secției, ing. 
Eugen Marcu, s-a ofe
rit să-l căutăm acasă. 
„Dar mai întîi să vă 
arăt creațiile lui".

Urmaseră zece mi
nute de contemplare a 
unei miniexpoziții cu 
creațiile unității. A- 
proape în fiecare vi
trină — cite un pro
dus conceput, parțial 
sau -integral, de sub
inginerul loan Popa : 
mici „bulbi rahidleni" 
pentru locomotive e- 
lectrice, „ceasuri ma
mă" care impulsionea
ză ceasurile „pui" din 
gări, aeroporturi, car
tiere sau orașe (nu și 
pe acelea din orașele 
in care ceasurile stau; 
acelea nu sint produse 
de S.I.A.T.C. — Bra
sov), ori rețele a că
ror instalare ar anihi
la, fără controlori, 
orice încercare a șofe
rilor de a nesocoti rit
micitatea traficului în 
transportul urban. In
descriptibile bijuterii 
lucrate parcă în jad, 
fildeș, lac, chihlimbar 
— după culoarea com
ponentelor folosite — 
preocuparea pentru 
frumusețea execuției 
egalînd preocuparea 
pentru exactitatea ei și 
amîndouă provocind 
parcă la întrecere pe

orice virtuos 
viaturilor extrem-ori- 
entale.

Observînd incintarea 
produsă de creațiile 
expuse, tot șeful sec
ției a propus : „Hai
deți să-i vedeți și 
locul de muncă.'". Așa 
a început „excursia" 
sui-generis. La sfîrsit 
nu mai trebuia căutat

călăuză ideală. Relevă 
nenumărate amănunte 
și semnificații ce ar 
scăpa ochiului profan:

— ...Ce de butoane 
a colecționat ! Credeți 
că intimplător 2 Nici
odată nu alege la in- 
timplare modelele de 
butoane pentru apa
ratele lui, ci in func
ție de comanda acțio-

O excursie 
într-un ceasornic
subinginerul Popa a- 
casă. Locul de muncă 
„spusese" totul despre 
om.

Mai întîi utilajele : 
un ministrung (cit o 
mașină de cusut)... 
o mașină de găurit 
(cam tot atît de 
mare)... spălate și a- 
coperite cu huse cu
rate. („Vedeți! Asta e 
Popa ! Si din felul 
in care-și 
de muncă
omul!"). Salturi 
păsuri de la un 
la altul, ' de la 
tiuță la alta. Om de
specialitate, șeful sec
ției se dovedește o

lasă locul 
se vede 

si po- 
sertar 
o cu-

nată, gindindu-se la 
sensibilitatea degete
lor, la cite si mai 
cite... Ce ziceți de bor- 
mașină? Vedeți furtu
nul acesta subțire, 
frumos colorat 2 De 
unde vine 2 De la un 
ventilator care în
dreaptă continuu asu
pra burghiului un jet 
fin de aer, incit zona 
supusă perforării e în
totdeauna curată... A, 
ia uitați-vă aici ! E 
mai al naibii decît 
credeam ! A strîns 
toate reperele stanța
te vreodată cu matri
țele întreprinderii. — 
...Un fel de „matrițo-

teca l" Cam asa.
Cînd vrea un profil, 
să nu mai caute.

Ca Alice in țara mi
nunilor, contemplăm 
mai departe acest mi- 
crounivers al unui a- 
devărat om al civili
zației electronice, des
coperind, cu exclama
ții, ba zona „material 
plastic", ba zona de 
chimicale, burghiele a- 
liniate pe verticală ca 
o companie de gardă, 
in cea mai strictă or
dine a înălțimii, letco- 
nul care se cuplează 
automat la ridicarea 
sa din suport, sertare
le cu conspecte... Sute 

■ și sute de fise tehni
ce. Nici o instalație 
electronică n-a trecut 
vreodată prin mina a- 
cestui om fără să-i 
facă măsurători in 
toate punctele cheie si 
fără să-și noteze pa
rametrii si observații
le pentru eternitate. 
Pînă și modul de fo
losire a hîrtiei este 
impresionant. Dacă ar 
scrie pe papirus ori 
pe piei de vițel sau 
pe table de piatră 
nu ar avea cum să fie 
mult mai economicos. 
O filă rezumă calcule 
Si ipoteze despre... ar
derea becurilor! Arti
zanul ceasurilor din 
stațiile metroului, a 
căror parte electroni-

că funcționează ire
proșabil, a observat cu 
nemulțumire că unele 
becuri de afisaj se 
ard prea des. N-ar fi 
treaba lui, dar nu 
are astlmpăr pînă 
nu găsește hiba.

Jn acest univers al 
ordinii exemplare își 
găsesc locul unele 
mici si frumoase „slă
biciuni". Zona supe
rioară a încăperii e 
ocupată cu ghivece cu 
flori, beneficiarele u- 
nei micro-instaltiții de 
udare automată. Pe 
cițiva decimetri pă- 
trați de perete liber 
sînt afișate două mărci 
poștale din Paraguay 
Si mersul trenurilor 
din gara Brasov. Mici 
extravaganțe. stiin- 
du-se că subinginerul 
Popa are oroare de 
călătorii. Dar specia
listul hiperexact nu 
exclude omul visător.

Cealaltă gazdă, secre
tara organizației de 
partid, Ioana Cristea, 
conchide :

— Desfid pe cine ar 
spune că există pe 
lume tehnician mai 
ordonat decît Popa al 
nostru. Dar desfid și 
pe cine ar susține că 
atita ordine nu e ne
cesară.

Sergiu ANDON

***
**
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IILE DE MUNCĂ RODNICĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA RITMICĂ, 
IN CELE MAI BUNE CONDIȚII A SARCINILOR ECONOMICE
CUM S-A MUNCIT IERI ÎN ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE

Combinatul siderurgic Reșița

Eforturi constante pentru ridicarea 
nivelului calitativ al producțieiAu trecut de acum 9 zile din anul 1987. Tot atitea zile de producție pentru siderurgiștii reșițeni prezenți incă din primele clipe ale noului an la datorie, în fața cuptoarelor cu metal incandescent, menținînd la cote de maximă intensitate flacăra ce arde fără întrerupere de peste 215 ani. Perioada parcursă din acest an, deși scurtă, oferă posibilitatea desprinderii unor prime concluzii.— Hotărirea noastră, angajamentul nostru muncitoresc, ne spune secretarul comitetului de partid pe combinat, tovarășul Gheorghe Oprea, este să facem totul pentru realizarea ritmică, în cele mai bune condiții, a importantelor obiective cuprinse în planul pe 1987. Prin măsurile luate în ultima perioadă a anului trecut am reușit să asigurăm îndeplinirea ritmică a producției incă din primele zile ale acestui an.Analiza concretă efectuată în cî- teva din secțiile de bază ale combinatului este în măsură să releve cî- teva din acțiunile prioritare ale oamenilor muncii de aici, cîteva din efectele directe ale bunei pregătiri a producției, dar și unele greutăți ce se cer cit mai grabnic eliminate. Din datele furnizate de inginerul Ilie Itu rezultă că Ia furnale intreaga activitate se înscrie la cote superioare anului trecut.Efectul direct al măsurilor luate în ultimul trimestru din 1986 se rc- găsește în plusul de 135 tone de oțel raportat in aceste zile de colectivul secției oțelărie. Din discuția pe care am avut-o cu inginerul Victor De- metrescu am reținut că o atenție deosebită a fost acordată reparației capitale la cuptorul nr. 4.— Nu am acceptat nici un rabat de la calitatea acestei reparații — ne spunea interlocutorul. Am întîrziat finalizarea lucrărilor cu două zile, dar am făcut o treabă excelentă din punct de vedere calitativ, producția obținută suplimentar pe acest cuptor în ultimele zile compensind intîrzie- rea. Dacă inainte de reparație durata medie de elaborare a unei șarje era de 1(1—11 ore, acum aceasta a scăzut la 8—9 ore, astfel că la 4—5 șarje obținem incă una suplimentară.Cum în anul trecut intre produsele frecvent reclamate de beneficiari s-au numărat discurile și bandajele, ne-am propus să vedem ce preocupări există pentru eliminarea neajunsurilor semnalate și onorarea ritmică a contractelor încă din primele zile ale noului an. Firesc, primii care sint chemați să dea un răspuns concret sint oțelarii. Maistrul Vasile Iușan ne-a asigurat că în a- cest an se va realiza integral cantitatea de oțel solicitată pentru, aceste produse extrem de pretențioase

din punct de vedere calitativ. La secția de profil, ing. Pavel Cristecu a evidențiat citeva din preocupările actuale ale colectivului, între care modernizarea strungurilor de debitare, pregătirea unor subansamble de rezervă in vederea scurtării timpilor de reparații și intervenții la utilaje, precum și ridicarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor. Nesoluționate integral au rămas problemele privind aprovizionarea cu S.D.V.-uri, calitatea bronzurilor primite de la întreprinderea „Ciocanul" din Nădrag și a cilindrilor de laminare din fontă cu grafit nodular executați la întreprinderea de construcții de mașini din Reșița. Sint probleme ce nu trebuie în nici un caz neglijate, chiar dacă în aceste zile au fost livrate conform graficelor 400 tone de bandaje și discuri la întreprinderea „Progresul" — Brăila și 50 tone discuri pentru unități aparținind Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, iar in curs de finalizare sint încă aproximativ 1 000 tone de bandaje și discuri. Eforturile oamenilor muncii de la Combinatul siderurgic Reșița trebuie susținute deci de toți colaboratorii. Numai o colaborare și o cooperare bună, pe tot parcursul a- nului, pot asigura realizarea ritmică, la parametri calitativi solicitați a planului la producția fizică.
Ion D. CUCUcorespondentul „Scinteii"

încă din primele zile ale anului, colectivul Uzinei de utilaj minier și reparații Baia Sprie acționează cu fermitate pentru îndeplinirea ritmică, în cît mai bune condiții a sarcinilor de plan în cel de-al doilea an al cincinalului. ,.în acest an, ne-a spus Dumitru Verdeș, șeful biroului organizarea muncii, unul din elementele noi din activitatea noastră se referă la creșterea ponderii reparațiilor, in special de utilaj minier, în yolumul total al producției. Este vorba de asimilarea reparațiilor la o serie de utilaje importante pentru minerit, cum ar fi : mașinile de încărcat, locomotivele de mină ș.a. Ca atare, am luat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare : întocmirea documentațiilor, amenajarea spațiilor și asigurarea dotării tehnice, pregătirea forței de muncă, respectiv organizarea unor echipe specializate in activitatea de reparații".Totodată, pentru ca activitatea să fie cu adevărat temeinic organizată, uzina, împreună cu direcția mecano-energetică •din centrală, a stabilit un program clar, pe tipuri de utilaje, subansamble și e- chipamente ce urmează a fi reparate, cu grafice de lucru eșalonate pe tot parcursul anului. Așa

cum ne-a precizat inginerul Viorel Giț, șeful a- telierului proiectare, activitatea pe primul trimestru al anului este pusă la punct pînă în cele mai mici amănunte. Un
pneumatice, instalații de perforat găuri lungi și altele. După cum arată și denumirea lor, aceste utilaje sint solicitate de unitățile miniere și de flotațiile din bazinul mi

Uzina de utilaj minier și reparații

Baia Sprie

Mai multa preocupare 
pentru asigurarea 

bazei materiale!
lucru demn de reținut, deoarece de calitatea reparațiilor efectuate depinde munca minerilor din Maramureș.Intens se muncește și în secțiile de fabricație a utilajelor : pompe anti- acide pentru evacuarea apelor de mină și a sterilului din flotație, colivii de extracție, perforatoare grele, motoare

nier maramureșean. Graficele de lucru întocmite asigură ritmicitatea livrării chiar din primele zile ale anului. Totuși, aici mai trebuie intervenit pentru a crea decalajul necesar între secțiile prelucrătoare și cele de montaj final.După cum ne-a precizat inginerul Mihai Ungur, directorul întreprin

derii, obiectivul principal al întregului colectiv îl reprezintă, chiar de la începutul anului, ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor executate, uzina de utilaj minier și Reparații fiind „mecanicul- șef“ al Centralei minereurilor din Baia Mare. In acest context trebuie precizat însă că eforturile colectivului sint diminuate de unele neajunsuri manifestate în aprovizionare. Pină la această dată, centrala de resort nu a comunicat repartiția la o serie dp materiale de bază, in special feroaliaje. Totodată, atelierul de reparații e- lectrice a fost gîndit tehnic pentru a face față la un nivel calitativ superior necesităților din centrala minereurilor. Dovadă că a sporit volumul de reparații efectuate. Dar a crescut și necesarul de materiale specifice. Deci de asigurarea bazei materiale depinde în mod hotăritor â- cum îndeplinirea in cit mai bune condiții ă sarcinilor de plan și, fără îndoială, factorii de răspundere vor acționa operativ pentru soluționarea corespunzătoare a acestei probleme.
Gheorqhe PARJAcorespondentul „Scinteii"

• Zile de muncă intensă la întreprinderea „Autobuzul" din Capitală, pentru îndeplinirea în cît mai bune condiții a sarcinilor de plan, Foto : Sandu Cristian

întreprinderea „Autobuzul" din Capitală

In centrul preocupărilor: 
modernizarea produselorLa intrarea în întreprinderea „Autobuzul" din Capitală, un anunț prezintă programul de lucru al celor trei schimburi, între care există o suprapunere de douăzeci de minute. în felul acesta se asigură preluarea „din mers" a schimbului, se elimină întreruperile păgubitoare. La poartă există și un biblioraft în care se depun, la vedere, legitimațiile întjrziaților. în dimineața zilei de 8 ianuarie acesta era gol...Dincolo de „prima impresie" -r de ordine și disciplină muncitorească, întărită, de altfel, pe- parcursul documentării — să vedem cum se acționează pentru îndeplinirea sarcinilor din cel de-al doilea an al cincinalului, pentru transpunerea în viață a orientărilor și indicațiilor pe care le-a dat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu prilejul vizitelor de lucru în această unitate.O PRIORITATE INCONTESTABILA : ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE EXPORT. Față de realizările anului precedent, planul producției fizice a întreprinderii cunoaște, în anul 1987, o creștere de 12 la sută, un accent deosebit fiind pus pe creșterea exporturilor. De altfel, exportind 37 la sută din producție în anul 1986, „Autobuzul" depășește, sub acest aspect, realizările multor firme de renume de pe piața internațională. Sarcinile pentru acest an sint însă substanțial mai mari, conducînd firesc la întrebarea : ce măsuri s-au luat pentru îndeplinirea lor ? 'Mai întîi, un prim fapt de muncă : la 3 ianuarie a fost expediat un lot de produse din planul acestui an executate, la cererea partenerului extern, in devans față de graficele inițiale. Așadar, un răspuns prompt Ia solicitări, fapt care constituie o componentă importantă a bunului renume ciștigat de întreprindere.O altă premisă pentru promovarea exportului — diversificarea ofertei — a fost avută în vedere de proiectanții întreprinderii. Să precizăm deci că unitatea exportă în prezent automobile de teren, microbuze, autobuze, autocare, troleibuze, în numeroase variante constructive, adaptate de regulă condițiilor de climă din țara importatoare.Fără îndoială, pătrunderea și menținerea pe piața externă depind însă in primul rînd de calitatea produselor. în afara verificării minuțioase a tuturor reperelor (și sînt cîteva mii, din care motorul este considerat un singur reper I), întreprinderea a avut o inițiativă interesantă, pe care o prezintă subingi- nerul Ion Nenciu, președintele consiliului oamenilor muncii : „în scopul asigurării unei calități ireproșabile a produselor noastre, in special a ce

lor pentru export, comitetul de partid din întreprindere, cu sprijinul Consiliului Central de Control Muncitoresc, a organizat începind din anul 1986 întîlniri pe teme de calitate cu furnizorii de subansamble, în cadrul cărora s-au analizat toate observațiile primite în timp și s-au stabilit obiective și termene precise pentru realizarea unor repere de cea mai bună calitate".CONCRET, DESPRE MODERNIZARE. îndeplinirea planului la producția fizică este strins legată de înfăptuirea programului de modernizare, sarcină de mare însemnătate formulată expres de secretarul general al partidului. Rezultatul acțiunii de reproiectare constructivă și funcțională se exprimă, sintetic, prin gradul de înnoire : 60 la sută din produsele anului 1987 nu se executau în 1985. Constructorul-șef al uzinei, dr. ing. Cornel Vladu, ne oferă detalii în legătură cu două dintre noile produse : „Din acest an va intra în fabricația de serie autobuzul tip 211, în trei variante constructive : urban, interurban și turistic ; cu un design complet nou, dincolo de îmbunătățirea condițiilor de confort pentru pasageri, soluțiile constructive adoptate asigură o fiabilitate sporită în exploatare, o durată de funcționare cu 13 la sută mai mare, reducerea consumului de combustibil și a masei nete pe pasager cu 10—11 la sută. La sfîrșitul anului va începe fabricația de serie a unui nou tip de troleibuz, înzestrat cu variator de curent continuu cu tiristoare (în locul tradiționalelor rezistențe pentru accelerare), care va asigura o economie de energie electrică la utilizator de 25—30 la sută"....ȘI O PROBLEMA (ÎNCĂ) NEREZOLVATA. înnoirea accelerată a producției a lăsat însă parțial nerezolvată problemă stocurilor de materiale care nu mal sînt necesare la fabricarea, noilor produse : laminate de diferite profile, geamuri securizate și altele, în valoare de cîteva zeci de milioane de lei. Este evident că aceste imobilizări afectează echilibrul financiar al întreprinderii și, prin dobînzile penalizatoare aplicate, constituie o sursă de majorare nejustificată a costurilor. De altfel, întreprinderea a luat o serie de măsuri pentru reducerea stocurilor. Dar oare baza de aprovizionare tehnico-materială nu are nici o obligație îți acest sens ? Ei îi revine npmai... comisionul ? Să ne gindim de exemplu la unele autobuze aflate în exploatare : unitățile „Service" nu au cu ce să înlocuiască geamurile sparte, iar „Autobuzul" nu are ce face cu... stocul rămas. Deci soluții se pot găsi.
Eugen RADULESCU

Iarna, anotimp al pregătirilor concrete pentru noul an agricol, dar si timp de chibzuință, de analiză a ceea ce a fost bun si mai ales a ceea ce trebuie înlăturat, a ceea ce trebuie făcut mai bine. Am pornit spre comuna Viișoara din județul Mureș tocmai cu intenția de a vedea ce loc ocupă, in aceste zile, analiza, chibzuință pentru viitor.Cu aproape 3 ani de zile în urmă 11 întrebam pe proaspătul, de atunci, președinte al cooperativei a- gricole din Viișoara, județul Mureș, despre starea plantațiilor de vii. Ne-a privit mirat și ne-a arătat o viță încolăcită pe unul din stilpii verandei de la sediul C.A.P.-ului : „Vie, spuneți ? Asta este singura vie pe care o mai are cooperativa". Dar necazurile de atunci nu se reduceau la desființarea vechilor plantații de vii — plantații care se bucurau de faimă mai ales pentru calitatea deosebită a vinurilor pe care le dădeau —■ ci la un șir de deficiențe, pornind de la concepția in profilarea și organizarea producției pină la răspunderea pentru activitatea cooperativei care au făcut ca dintr-o unitate cu rezultate relativ bune să ajungă la un nivel scăzut la toți indicatorii de producție și economico-financiari.Au trecut 3 ani de atunci. Ceva s-a mai schimbat în bine. Noul președinte. loan Petri, a știut să imprime mai mult spirit gospodăresc. mai multă angajare a puținilor, de altfel, cooperatori din această unitate. Dar o privire chiar si sumară asupra datelor esențiale ce definesc starea producției și a situației economice a unității ridică probleme — de altminteri valabile nu numai pentru această unitate, ci și pentru altele aflate în condiții similare — cu privire la concepția care a stat și stă (in măsura în care există o asemenea concepție) la baza dezvoltării acestei u- nități.Privite din vale, din locul unde sînt așezate gospodăriile oamenilor, terenurile de aici se ridică de o parte și de alta a comunei ca niște căciuli imense, aflate permanent în bătaia soarelui. Terenurile cu pantă mai mare de 22 de grade reprezintă peste 40 la sută din suprafața arabilă. Solul nu este atît de sărac pe cît pare, dovadă și faptul că de-a lungul timpului oamenii și-au crescut vitele, și-au asigurat toate cele necesare traiului nu în afara comunei, ci de pe pămintul de aici. Tipul de sol predominant al celor 920 hectare, cît formează suprafața arabilă totală a 

unității, este solul brun, de diferite categorii.Care este structura culturilor și cum a evoluat ea? Scriptic, cerealele (griul, orzul, ovăzut și porumbul) ocupă aici 820 hectare din cele 920 teren arabil, restul cultivindu-se cu in, mazăre, răpită, tutun și plante de nutreț. Această structură nu diferă prea mult de cea existentă acum 6—7 ani. cum de altfel nu diferă nici nivelul scăzut de eficientă — mai exact ineficientă — cu deosebirea doar că datoriile s-au adunat de la un an la altul, atingînd cifra record de 15—16 milioane lei.Anul acesta a fost pentru cereale un an agricol de excepție, pentru că in anii agricoli obișnuiti randamentele la majoritatea culturilor sint mult inferioare celor înregistrate in acest an. Cu toate acestea, cerealele au fost nelipsite deși nu ele au asigurat în primul rînd de-a lungul timpului existenta gospodarilor de aici. Bogăția lor au constituit-o mai ales animalele. dar și viile. Se creșteau aici vaci din rasa „Bălțata românească", animale de mare productivitate. Se creșteau multi bivoli nu numai pentru muncă, ci și pentru că această specie valorifică aproape în totalitate resursele de furaje de valoare scăzută existente aici din abundentă .Deci ocupațiile de bază ale locuitorilor din Viișoara, profilul economic al așezării erau zootehnia, viticultura. cerealele. Acum orice discuție despre cauzele renunțării la viticultură nu este de nici un folos, întrucît condițiile s-au schimbat, nu mai există forța de muncă necesară întreținerii plantațiilor de vii pe terenuri nemecani- zabile, iar cele mecanizabi- le sînt. obligatoriu, absolut necesare pentru cereale și alte culturi. Este însă foarte important de văzut ce produc acum pă- minturile pe care se aflau viile, ce bunuri utile dau ele comunei și economiei în locul marilor cantități de struguri pe care le dădeau înainte.Dar mai întîi să vedem la ce nivel se află ocupația de bază — zootehnia. Acum, întreaga zootehnie a cooperativei agricole din Vi

ișoara este concentrată în 3 grajduri și ea numără doar 350 bovine si 1100 o- vine. De aici nu s-au livrat în ultimul timp mai mult de 10 bidoane de lapte la o mulsoare sau mai mult de 1,6 kg lină la o tunsoare. Fapt este că in 1985, ca de altfel ,și in anul trecut, valoarea producției .acestui sector nu a depășit cifra 1,5 milioane. ceea ce înseamnă nu mai mult de 1 000 de lei pe hectarul de teren agricol. Puțin, foarte puțin, pentru o cooperativă al cărei profil zootehnic ar fi. în condițiile date, singurul în măsură să asigure progresul rapid și sănătos al acestpi unități.Zootehnia, cu un efectiv de animale anormal de mic, tinînd seama de tradiția existentă aici, a intrat în iarnă cu un deficit de 3 200 tone furaje, ceea ce procentual exprimat reprezintă aproape 70 la sută din necesarul real de furaje stabilit prin balanța furajeră. Nu sînt asigurate nici măcar cantitățile de paie și coceni necesare, ne- maivorbind de fin si suculente. Fiind prezenți la ora 6 dimineața la programul de grajd, am rămas pur și simplu stupefiati cind am văzut că întreaga cantitate de nutrețuri care se dă zilnic în consumul celor 70 de vitei se rezumă Ia 10 baloți de paie. Ar fi de notat insă că acest deficit masiv de nutrețuri se înregistrează într-o unitate în care suprafața de pășuni și finețe ce revine pe o unitate vită mare este de aproape 2 hectare. Deci nu de întindere, nu de suprafețe cu pajiști duce lipsă cooperativa. Pentru că intr-un sistem rational de exploatare, fînețele de aici puteau asigura cel puțin 1 000 tone de fin și nu 250 tone cu cite s-a intrat în iarnă, iar pășunile, care ne-am convins că dispun de un covor ierbos destul de bun. puteau produce iarbă care chiar să prisosească tuturor animalelor din sat. Adevărul este că de prea multă vreme tinetele și pășunile nu au beneficiat de îngrășăminte organice, iar în dreptul pozițiilor din programul de întreținere a pajiștilor care se referă Ia suprafețele insămîntate sau supraînsămînțate figurează cifra zero.în finalul discuției l-am rugat pe președinte să contureze, după experiența sa de țăran născut și crescut în această comună, un profil care să pună cel mai bine în valoare posibilită

țile reale pe care le are pămîntul, toate celelalte posibilități. Și țață răspunsul lui : „în primul rînd as semăna toate dealurile cu plante furajere, mai ales cu trifoi si -iarbă de serada»". Și ne explică el că este vorba de o iarbă care nu crește prea mare, cu floare galbenă și pe cit de rezistentă la secetă, pe atit de hrănitoare pentru animale. „Din două brațe de astfel de iarbă, vaca dădea două șiștare de lapte" — ține el să-și argumenteze opțiunea. Mai spre vale ar semăna trifoi,
Relația dintre profilul de producție 

și situația economică a fiecărei unități

DUPĂ TREI ANI...
Gîndurile unui președinte de C.A.P., 
fată în fată cu posibilitățile reale 

de dezvoltare a unității

pe care l-ar introduce în asolamentul culturilor de cîmp, așa cum se proceda dintotdeauna aici. „Aș mai reintroduce cartoful pe care l-aș cultiva pe cel puțin 40—50 hectare și aș dubla suprafața cu orz. pentru că din practica noastră îndelungată acestea sint culturile cele mai rentabile". „De cind e lumea, la noi pita bună s-a făcut numai după trifoi, iar mălai mult după cartofi si borceaguri" — își continuă președintele ideea. într-o asemenea structură. în care ar crește mult ponderea plantelor destinate dezvoltării zootehniei si a cartofului și s-ar menține actualele suprafețe cultivate cu mazăre, in și răpită s-ar putea asigura în fapt un asemenea asolament în măsură să sporească cu cel pufin 50—60 la sută actualele randamente la grîu și porumb. Pentru că în gîndirea și practica oamenilor de aici un sistem rational de agricultură nu poate fi conceput în afara griului și porumbului, ori- cit de mari ar fi eforturile ce trebuie depuse pentru realizarea acestor produse. Pentru ieșirea din impas a 

cooperativei, după părerea lui, terasele ocupate cîndva cu vii ar putea fi acum plantate cu pomi fructiferi, pentru că, deocamdată, finind seama de forța de muncă existentă, sectorul viticol îl consideră un capitol închis. „Dar. repet — spune el — aș face din toate dealurile pășuni si finețe bogate pentru ca baza activității noastre să devină cu adevărat zootehnică".E corectă, este gindită bine o astfel de orientare pe care președintele o vede pentru această uni

tate ? Să o punem față în față cu ce este acum cooperativa agricolă Viișoara din acest punct de vedere. Președintele cooperativei argumentează cu date și fapte concrete eficiența ridicată a cartofului în comparație cu toate celelalte culturi. Cite hectare de cartofi cultivă cooperativa ? „Nici unul". „Dar trifoi sau diferite alte plante leguminoase ?“ „Doar 10 hectare, pentru că întreaga suprafață arabilă destinată bazei furajere nu depășește 20 hectare". Orzul, planta cerealieră singura în măsură să a- tingă aici pragul eficientei, se cultivă pe mai puțin de 10 la sută din suprafața arabilă.Pentru orice unitate a- gricolă. ca de altfel pentru orice unitate de producție — vom spune de altminteri lucruri prea bine știute — trebuie conturată o concepție stabilă care, pornind de la date obiective reale, de la analiza aprofundată și complexă a tuturor factorilor (pămînt, forță de muncă, tradiție, experiență), să definească ceea ce numim profilul de producție, să înlăture a- proximațiile și planificarea 

de-a valma după principiul „ia și tu din cultura asta, să-i dau și celuilalt", să pună intr-un raport optim cerința de a realiza produsele cerute de economie cu posibilitățile reale, ceea ce trebuie spus că nu s-a făcut și nu se face. (Ca un amănunt semnificativ pentru această practică, la C.A.P. Viișoara s-a planificat să se cultive o suprafață cu porumb în care e- rau incluse și terenurile a- flate practic in paragină și de pe care se știe că nu poate fi obținută nici un fel de producție.) Aici in

tervin mai multi factori. Primul se referă la cerința de a se lua în considerație cu mai multă atenție experiența și opiniile celor care trăiesc și muncesc în respectiva localitate, experiență acumulată în ani de muncă, dind. desigur, deoparte ceea ce nu mai corespunde exigentelor actuale ale agriculturii, dar promovînd cu mai multă rășpundere ceea ce poate și trebuie să se valorifice din modul de a gîndi al oamenilor, al celor care de fapt cunosc cel mai bine pămîntul, celelalte resurse de dezvoltare. Subordonînd profilul de producție cerințelor impuse de necesitățile economiei naționale, respectînd întru totul rolul planului, al planificării, ca instrument esențial in dezvoltarea fiecărei unități, trebuie renunțat Ia procedeul „însușirii automate" a unor structuri de plan care nu numai că nu servesc unității respective și agriculturii zonei, ci, dimpotrivă, dăunează. Un al doilea factor esențial se referă la modul cum gîndesc specialiștii — agronomi, economiști. mecanici — planurile și programele de dezvoltare ale diferitelor unități.

Prinși în vîrtejul treburilor cotidiene, mereu presante și multe, al campaniilor cane se tin lanț, se neglijează în mod păgubitor studiul, analiza făcută cu rigoare științifică și economică a situației fiecărei u- nități și în special a celor care ridică probleme deosebite. cum este cazul cooperativei agricole din Viișoara. întrebăm aici de un plan care poartă numele generic de „program cțe redresare". Ni se răspunde că nu există așa ceva. El ar fi putut da. deși doar parțial, măsura gîndirii în perspectivă asupra profilului, asupra dezvoltării unității. Dar. pentru că n-a fost gin- dit sau a fost gîndit atit de formal îneît practic nimeni nu are cunoștință de el. s-a lăsat să acționeze nu pir- ghiile puternice de dezvoltare. bine construite în timp, ci operațiunile de împărțire cît mai „echitabilă" a culturilor pe fiecare unitate de la o toamnă la alta și de la o primăvară la alta. Dacă s-ar fi procedat așa s-ar fi ajuns la concluzia că în această unitate direcția principală în care trebuie să se acționeze este zootehnia, că ei trebuie să-i fie subordonate toate acțiunile, că trebuiau eta- pizate strict măsurile care să asigure o bază sănătoasă de durată pentru dezvoltare. Există însă in practica unor unități și a unor organe agricole, ca și in acest caz, o difuzare, o fărâmițare a eforturilor și preocupărilor, cind. vrînd să facă de toate, pierd e- sențialul, pierd direcția principală de mers. Aici, ca și in alte cazuri. în loc să se fi trecut vîrtos la treabă pentru a pune din toate punctele de vedere zootehnia pe picioare, cu efortul propriu dar și cu sprijinul organelor agricole județene în probleme pe care unitatea nu le poate rezolva, s-a mers pe linia de a se face, din toate cite ceva, aceasta, practic, însemnînd să facă puțin, nepermis de puțin.Să pornim de la configurația terenului. care, în procent de 30—35 la sută, este nemecanizabil în adevăratul înțeles al cuvîntului, și să judecăm modul de folosință a pămîntului din a- cest punct de vedere. Spuneam că aproape 40 la sută din suprafața arabilă se a- flă pe terenuri in pantă ce depășesc 22 de grade. în condițiile in care aici ar exista o sistemă de mașini specifică zonelor colinare, majoritatea acestor terenuri ar putea fi lucrate 

complet mecanizat. Dar din discuția purtată cu directorul stațiunii de mecanizare, tovarășul Szentgyorgyi Alexandru, aflăm că secția de mecanizare care servește această cooperativă dispune doar de 2 asemenea tractoare pentru terenurile în pantă și numai de un singur plug reversibil. în atari condiții majoritatea covîrșitoare a terenurilor arabile se ară și seamănă doar intr-o singură direcție din deal în vale, cu toate consecințele care decurg dintr-un asemenea mod deficitar de lucru, inclusiv sporirea cu 50 la sută a consumului de motorină pentru fiecare operație. Să notăm în contihuare al doilea element : disponibilitățile de forță de muncă. Din evidența cooperativei rezultă că numărul celor care participă la muncă este sub 150 de oameni, ceea ce, raportat lâ volumul de muncă oe ar trebui executat manual. Înseamnă foarte puțin. Și spunînd aceasta revenim la cele ce solicita președintele cooperativei, și anume de a profila unitatea’ spre aoele activități care necesită mai puțină forță de muncă și avem in vedere in primul rînd un sector zootehnic puternic, ceva pomicultură, o diversificare a culturilor prăși- toare prin introducerea în cultură a cartofului.Problemele Viișoarei sint problemele comune pentru unitățile aflate in zone sau situații similare. Sint parțial problemele agriculturii din zona colina- ră (și vom mai aduce în paginile ziarului experiența altei unități tipice pentru această zonă) care reclamă un studiu foarte serios. în primul rind din partea organelor agricole locale, dar și un impuls, o decizie mai fermă din partea organelor agricole centrale.întregul sistem de concepere a agriculturii, de la tehnologii și pînă la toate celelalte reglementări de ordin organizatoric si eco- nomico-financiar — pe care, pe bună dreptate, specialiștii de aici le apreciază a fi făcute cu deosebire pentru agricultura de șes. pentru că orice îmbunătățiri s-ar aduce randamentul tractorului care lucrează la deal nu va fi niciodată același cu al tractorului de la șes — trebuie să pornească de la cunoașterea exactă a resurselor de care dispune fiecare unitate, de la condițiile de producție concrete în care își desfășoară a- ceasta activitatea. Iată de ce datoria specialiștilor de 

la consiliile agroindustrial^ le, de la direcțiile agricole, in general, a organelor tehnice din agricultură este de a studia inginerește și economic șirul de probleme specifice pe care le impune practica agricolă într-o a- semenea zonă colinară și in funcție de aceasta să propună organelor agricole măsuri, soluții concrete concepute unitar. închegat, nu cereri disparate. în așa fel incit toate unitățile de acest tip să poată beneficia de un program de dezvoltare în perspectivă, gîndit temeinic, bazat pe realitate, să se orienteze exact în a- cele direcții în care are cele mai mari posibilități, să poată atrage pe această cale întreaga forță aptă de muncă a satelor, în ultimă instanță să crească aportul acestor categorii de unități la sporirea producției agricole. Pentru că fenomenul cel mai izbitor, fiindcă este într-adevăr vorba de un fenomen comun multor unități colinare. este acela că întinse suprafețe de teren fie că nu produc, fie că produc foarte puțin. Or, în condițiile în care posibilitățile de mecanizare a terenurilor situate în pantă mare sint cele care sînt, trebuie găsite și puse în a- plicare modalități specifice de organizare a producției și a muncii prin care să poată fi atrasă în circuitul productiv fiecare bucată din pămîntul țării care poate și merită efectiv a fi cultivată. Nu trebuie admis ca. andean, să rămînă necultivate mari suprafețe de teren. Adevărat, este vorba de suprafețe mai puțin fertile, dar nu trebuie uitat că aceste suprafețe au constituit principala sursă de hrană pentru zeci și zeci de generații. Cu mult astăzi, cind tehnica agricolă la un aserrienea dezvoltare Incit soluții practice și pentru orice sistem de a- gricultură de tip intensiv, este de datoria organelor agricole, a specialiștilor din unități cu sprijinul organelor agricole județene, și, așa cum menționam, un impuls mai puternic din partea organelor agricole centrale de a găsi acele modalități agrotehnice și organizatorice care să valorifice la cel mai înalt nivel resursele mari de care dispun unitățile situate în asemenea zone colinare, precum cooperativa agricolă din Viișoara.
Iosif POP 
Gh. GIURGIU 
corespondentul „Scinteii*

atit mai știința și au ajuns nivel de pot oferi eficiente
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DEZVOLTAREA INTENSIVĂ A ECONOMIEI ROMÂNEȘTI 
- TRĂSĂTURĂ DEFINITORIE A CREȘTERII 

ECONOMICE IN ACTUALUL CINCINAL
CONCEPȚIA SECRETARULUI GE

NERAL AL PARTIDULUI PRIVIND 
MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTA
REA INTENSIVĂ A ECONOMIEI. Obiectivul strategic fundamental stabilit de Congresul al XIII-lea al partidului pentru actualul cincinal il constituie trecerea României de la stadiul de țară in curs de dezvoltare la un stadiu superior, de țară mediu dezvoltată, premisă a transformării în perspectiva anilor 2009 intr-o țară multilateral dezvoltată din punct de vedere economic ; vor fi asigurate astfel condițiile pentru trecerea la înfăptuirea in viață a principiilor comuniste de muncă și viață.Intrarea României Intr-un stadiu calitativ nou este nemijlocit legată 
de dezvoltarea puternică, in conti
nuare, a forțelor de producție, a bazei tehnico-materiale pe baza accentuării acțiunii factorilor intensivi, in condițiile afirmării cu putere a noii revoluții tehnicd-științi- fice și a noii revoluții agrare, realizării unor ample transformări revoluționare în organizarea și conducerea întregii activități.Cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, au fost stabilite direcțiile care asigură soluționarea problemelor hotărîtoare ale creșterii economice în ritmuri susținute, echilibrate, a tuturor sectoarelor, au fost elaborate modalitățile de acțiune pentru valorificarea la un nivel superior a resurselor materiale și umane existente, diversificarea structurii și optimizarea producției de bunuri materiale și servicii în vederea participării mai active, cu eficiență sporită a țării noastre la circuitul economic mondial. Sensul înfăptuirii acestor obiective îl constituie realizarea unei noi calități a muncii și vieții, ridicarea pe o treaptă mai înaltă a gradului de bunăstare și civilizație al întregului popor, întărirea independenței și suveranității României socialiste.în viziunea științifică, revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, procesul de dezvoltare economică intensivă este un proces de mare amploare și complexitate. După cum a subliniat în cuvîntarea rostită la plenara C.C. al P.C.R. din iulie anul trecut, fapt reflectat de prevederile cincinalului 1936—1990, în cadrul a- cestei dezvoltări se va situa în continuare, pe primul plan, lărgirea bazei de materii prime și energetice a țării — condiție hotărîtoare pentru creșterea dinamică a întregii e- conomii naționale ; totodată, se va accentua procesul de modernizare a structurii producției industriale, prin creșterea cu prioritate a ramurilor și subramurilor de înaltă tehnicitate, care valorifică superior potențialul tehnic, material și forța de muncă, asigură promovarea susținută a progresului tehnic, o competitivitate ridicată , produselor românești pe piața externă, determinînd o evoluție pozitivă a principalilor indicatori de eficientă. Semnificativ în acest sens este faptul că în cincinalul actual industria construcțiilor de mașini se va dezvolta într-un ritm mediu a- nual de 10,3 la sută, comparativ cu 7,5—8,3 la sută cit este prevăzut pe ansamblul industriei.Coloana vertebrală a accentuării dezvoltării intensive a economiei în actualul cincinal o constituie traducerea cu perseverență în viață a programelor privind perfecționarea organizării și modernizării proceselor de producție elaborate pe ramuri, ministere, centrale și întreprinderi. Stabilirea unor unități-etalon, la nivelul fiecărei subramuri industriale, reprezentative pentru particularitățile proceselor de producție și pentru condițiile specifice acestora, conturarea unor programe de măsuri concrete, inițial pentru aceste unități și, ulterior, pentru toate unitățile industriale au asigurat cadrul necesar pentru desfășurarea in bune condiții a acțiunii privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție.Concepută a se desfășura în două etape — prima pe parcursul anului trecut, iar cea de-a doua în perioada 1987—1988 — acțiunea de organizare șl modernizare a proceselor de producție permite activizarea uriașului potențial pe care îl oferă introducerea accelerată a progresului tehnic, științific și organizatoric contemporan. Pe această bază se va asigura creșterea in actualul cincinal a productivității muncii cu un ritm mediu anual de 11.2 la sută, sporirea gradului de valorificare a materiilor prime și materialelor cu 30—32 la sută, reducerea cheltuielilor totale la 1 000 lei producție-marfă cu peste 146 lei, iar cele materiale cu 110 lei ; ponderea produselor la nivel mondial ridicat va ajunge în 1990 Ia circa 95 la sută, alte 2—5 procente urmînd să se situeze peste acest nivel. Toate aceste sarcini de importanță vitală pentru actuala etapă de dezvoltare dinamică, intensivă a industriei se circumscriu interesului general, major pe care îl au toți oamenii muncii, de a asigura creșterea mai rapidă a venitului național — temelia trainică pentru dezvoltarea viguroasă, In continuare, a economiei și ridicarea nivelului de trai al întregului popor.

PERFECȚIONAREA ORGANIZĂ
RII PRODUCȚIEI ȘI A MUNCII — 
OBIECTIV PRIORITAR PENTRU 
REALIZAREA UNUI SALT CALI
TATIV IN ACTIVITATEA ECONO
MICA A ÎNTREPRINDERILOR. Trecerea la o nouă calitate in întreaga activitate impune acțiunea deTema a 4-a : Modernizarea 

producției, perfecționarea orga
nizării producției și a muncii, 
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și ener
gie, sporirea productivității 
muncii — cerințe obiective ale 
dezvoltării intensive a econo
miei românești in etapa actuală. 
Sarcinile ce revin organelor și 
organizațiilor de partid, tuturor 
oamenilor muncii din industrie 
in înfăptuirea programelor spe
ciale și prioritare, a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, in aceste domenii.— 

perfecționare a organizării producției și a muncii drept un obiectiv prioritar, în jurul căruia gravitează realizarea celorlalte programe naționale care privesc ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, sporirea accelerată a productivității muncii. Economia noastră dispune, în prezent, de o bază tehnico- materială și de un potențial creativ și productiv puternice, care se cer, in mod obiectiv, a fi valorificate la un nivel superior de productivitate, de eficiență economică,, pe măsura maturității tehnice și organizatorice dobîndite în deceniile de construcție socialistă, a bogatei experiențe acumulate în dezvoltarea sectoarelor e- conomiei, a calității superioare a oamenilor muncii, tot mai bine pregătiți tehnic, profesional, cultural șj politic.Aplicarea programului de perfecționare a organizării și modernizării producției implică finalizarea unei multitudini de măsuri ce vizează domenii concrete ale activității productive. „Fără îndoială că fiecare din aceste măsuri trebuie urmărită și înfăptuită — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. ; dar să înțelegem că nu trebuie să ne împrăștiem forțele și să venim să raportăm că am soluționat sute sau mii de măsuri dintr-un program sau altul pină nu am rezolvat problemele de bază. Iar problemele de bază în toate domeniile sint cele legate de modernizarea instalațiilor și tehnologiilor, de organizarea științifică a muncii în toate sectoarele de activitate, de reducerea, pe această bază, a consumurilor materiale, energetice și de creșterea puternică a productivității muncii".In acest .sens trebuie asigurată optimizarea fluxurilor de producție și tehnologie, eliminarea discontinuităților din cadrul acestora prin reali

zarea ritmică și echilibrată a producției în mod decadal, prin aplicarea unor studii și proiecte de ream- plasare a utilajelor și de reorganizare a unor fluxuri de producție, a- sigurarea S.D.V.-urilor și pieselor de schimb, perfecționarea sistemelor de transport, manipulare și depozitare a materiilor prime, materialelor, se- mifabricatelog, și produselor finite ; generalizarea mecanizării și automatizării producției in procesele de prelucrare mecanică, modernizarea controlului de calitate și a mijloacelor de control ; adîncirea, în funcție de condițiile concrete, a concentrării, combinării, integrării și specializării producției ; introducerea, in condiții de eficiență economică a roboților industriali la locurile de muncă cu condiții grele și cu grad sporit de periculozitate, organizarea evidenței asistate de calculator. Desigur, aplicarea acestor măsuri trebuie să se realizeze in strinsă legătură cu introducerea metodelor moderne și eficiente de pregătire, programare și urmărire a producției, cu extinderea și folosirea eficientă a tehnicilor automate de prelucrare a datelor și de conducere a proceselor de fabricație.Avind in vedere cerința creșterii substanțiale a productivității muncii — sarcină de mare răspundere și complexitate ce confruntă activitatea colectivelor de muncă din economie — măsurile de ordin tehnic inițiate in acest domeniu trebuie să se Întrepătrundă temeinic cu cele privind ridicarea nivelului pregătirii profesionale a forței de muncă, extinderii pe scară largă a policalificării acesteia, astfel incit polideservirea, lucrul la mai multe mașini, trecerea cu ușurință de la un loc de muncă la altul, de la o activitate la alta să devină un fapt comun, o realitate definitorie a fiecărei unități economice. Nivelul profesional din ce în ce mai înalt al forței de muncă trebuie să se exprime plenar pe fondul unei organizări, pe principii științifice și organizatorice, a locurilor de muncă, care să asigure îmbunătățirea simțitoare a condițiilor de lucru, aprovizionarea operativă cu materii mime, materiale și combustibil.Folosirea întregului timp de lucru, evitarea oricăror Întreruperi in producție, ca rezultat al creșterii responsabilității și conștiinței oamenilor muncii, întăririi ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă se Înscriu, de asemenea, in contextul larg al programului de perfecționare a organizării și modernizării producției, ca cerințe esențiale ale realizării unui salt calitativ in întreaga activitate economică.
Perfecționarea sistemului de normare a muncii, prin extinderea normelor și normativelor de muncă unificate, științific fundamentate, in concordanță cu noile condiții tehnice, tehnologice și de organizare ale producției și muncii, aplicarea generalizată a acordului global constituie resorturi eficiente pentru implicarea profundă a fiecărui om al muncii in acțiunea de organizare științifică și modernizare a proceselor de producție, pentru cointeresarea tuturor în obținerea unor rezultate superioare în activitatea productivă. Varietatea deosebit de mare a problemelor pe care le ridică acțiunea de organizare și modernizare a producției impune o muncă de conducere, ea însăși de înaltă calitate, bazată pe principii științifice, pe cunoașterea temeinică a realităților, pe folosirea metodelor și formelor de organizare înaintate pentru elaborarea unor decizii optime judicioase.
RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC 

ȘI CALITATIV AL PRODUSELOR 
ÎN CONDIȚIILE REDUCERII SIS
TEMATICE A CHELTUIELILOR 
MATERIALE — CERINȚA FUNDA
MENTALA A MODERNIZĂRII PRO
DUCȚIEI. Ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor in condițiile 
reducerii sistematice a cheltuielilor 

materiale de producție — factor e- sențial al economisirii muncii sociale — constituie o cerință fundamentală, un imperativ al întregii acțiuni de perfecționare a organizării și modernizării producției. Necesitatea desfășurării in unitățile producătoare a unei susținute activități politi- co-organi‘zatorice, consacrată expres antrenării capacităților și energiilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii in această direcție, trebuie să se împletească strins cu aplicarea unui complex de măsuri tehnice care să izvorască necondiționat din obiectivele programului privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Evident, paleta acestor măsuri tehnice este de mare întindere, intrucit o bună parte dintre ele răspund unor situații specifice din fiecare domeniu sau sector de activitate. Dincolo de marea lor diversitate, există un set de măsuri cu valabilitate generală care trebuie să se regăsească in activitatea oricărui colectiv. Aceste măsuri privesc asigurarea sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor pentru controlarea pe fiecare fază de producție a modului în care se realizează și se respectă prevederile documentațiilor tehnice ; utilizarea și reglarea corectă a mașinilor, utilajelor și instalațiilor ; testarea corespunzătoare a produselor ce urmează să fie introduse in fabricația de serie ; verificarea completă pe standurile de probă a parametrilor calitativi ai produselor și semifabricatelor ; verificarea de către controlul de calitate a fiecărui produs, a fiecărei piese și subansam- blu ; urmărirea sistematică a modului de comportare a produselor in exploatare și în mod deosebit organizarea'și modernizarea activităților de „service" ; îmbunătățirea tehnologiilor și rețetelor de fabricație ; utilizarea largă a metodelor moderne de control al calității ; , promovarea unor metode moderne'de analiză și urmărire a calității ; optimiza

rea costurilor și ridicarea performanțelor produselor la nivel competitiv pe plan internațional ; selecționarea și promovarea celor mai bune cadre in activitatea de control tehnic.Viața dovedește deopotrivă utilitatea folosirii unor indicatori de calitate a produselor pe toate fazele de fabricație, capabili să evidențieze contribuția și responsabilitatea fiecărui om al muncii sau microcolec- tiv față de soarta calității producției, crearea unui sistem generalizat de creștere a răspunderii pentru im- bunătățirea calității produselor.Efortul statornic pentru ridicarea calității produselor românești la nivelul celor mai bune produse de pe piața mondială trebuie să-și găsească motivația deopotrivă in realitatea obiectivă că aceasta constituie un parametru indispensabil pentru caracterizarea stadiului de evoluție a unei economii, pentru trecerea de la etapa dezvoltării extensive la cea intensivă, cit și in faptul că sporirea competitivității produselor românești la export și, implicit, a aportului lor valutar reprezintă una din sursele de bază pentru sporirea venitului național — temelia trainică a creșterii nivelului de trai al întregului popor. Nu-i de trecut cu vederea nici aspectul deosebit de important că orice efort făcut in direcția perfecționării calității produselor înseamnă implicit un efort eficient pe linia utilizării raționale, superioare a resurselor materiale și energetice, a valorificării lor superioare, ceea ce înseamnă, in planul eficienței, creșterea efectului util pe unitatea de efort. Așadar, este pe deplin întemeiată afirmația că, în condițiile actuale, calitatea înaltă înseamnă bunăstare, prosperitate. De aici decurge și necesitatea ca lupta pentru o calitate cit mai înaltă să devină o cauză principală a fiecărui cetățean al patriei.
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII 

MUNCII — FACTOR ESENȚIAL 
AL MENȚINERII DINAMISMULUI 
ECONOMIEI ROMANEȘTI. Dezvoltarea intensivă a economiei în etapa actuală se bazează in egală măsură pe creșterea rapidă a productivității muncii, care se detașează ca un factor esențial al menținerii dinamismului economiei românești în vederea diminuării decalajelor ce ne despart de țările dezvoltate. Din- totdeauna, problema decalajelor dintre state a fost, înainte de orice, o problemă de decalaje pe planul productivității muncii. Atit timp cit se mențin diferențe sensibile între state pe planul productivității muncii persistă diferențe sensibile și între nivelurile de trai ale popoarelor respective. Explicația este simplă și decurge din realitatea că orice creștere a productivității muncii înseamnă spor de producție, de venit național. Deci, cine are o productivitate de 2, 3 sau 4 ori mai mare— cum se întîmplă încă azi în lume— dispune practic și de capacitatea efectivă de a obține o producție, implicit un venit național de 2, 3 sau 4 ori mai mare. Or, un venit național mai mare înseamnă implicit posibilități sporite nu numai de dezvoltare mai rapidă, ci și de creștere mai rapidă a nivelului de trai. Pentru ca productivitatea muncii să constituie un factor de dinamizare a dezvoltării economiei este absolut necesar ca ritmul de creștere a productivității muncii să fie întotdeauna superior celui de creștere a retribuțiilor. Altfel ar însemna să se consume mai mult decit se produce, ceea ce nu ar fi posibil, decit cel mult pe o perioadă scurtă de timp, ceea ce ar afecta însă viitorul națiunii respective.Importanța deosebită a creșterii productivității muncii decurge din faptul că aceasta asigură reducerea cheltuielilor de producție, în primul rind a celor materiale, care au o pondere însemnată in structura cos

turilor. Tocmai ca urmare a acestui fapt, creșterea productivității muncii sociale reprezintă un instrument puternic pentru menținerea stabilității prețurilor produselor materiale.Decalajele care ne mai despart de țările dezvoltate din punct de vedere economic ale lumii impun și în actualul cincinal necesitatea realizării unor ritmuri rapide de creștere a productivității muncii. „Legea planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării in anii 1986—1990“ prevede un ritm mediu anual de peste 11 la sută, cu mai bine de un punct procentual, cit s-a prevăzut prin documentele Congresului al XIII-lea al partidului. Acest ritm înalt trebuie considerat, cum sublinia tovarășul Nicolae «Ceaușescu, minim. O deosebită importanță prezintă în acest sens aplicarea neabătută a „Legii cu privire la perfecționarea organizării și normării producției și a muncii și creșterea productivității muncii", prin care se stabilesc direcțiile de promovare a progresului tehnic, obiectivele activității de perfecționare a pregătirii cadrelor, atribuțiile, competențele și răspunderile organelor de conducere colectivă in domeniul planificării și urmăririi sarcinilor de creștere a productivității muncii.întregul efort de dezvoltare intensivă a economiei se sprijină pe promovarea largă a rezultatelor cercetării, a noilor cuceriri ale științei și tehnicii moderne. Potrivit „Programului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic pe perioada 1986— 1990“, întregul potențial tehnico-ști- ințific este orientat spre soluționarea unor probleme cardinale pentru dezvoltarea pe baze intensive a economiei naționale.în centrul activității se situează ridicarea nivelului tehnic și- calitativ al producției, creșterea în continuare a ponderii produselor cu performanțe de vîrf pe plan mondial, accelerarea procesului de automatizare, electronizare și robotizare a producției și a altor activități eco- nomico-sociale, asigurindu-se astfel ca progresul tehnic să dețină ponderea principală în creșterea productivității muncii.
SARCINILE ORGANELOR ȘI OR

GANIZAȚIILOR DE PARTID IN 
ÎNFĂPTUIREA PROGRAMELOR 
SPECIALE ȘI PRIORITARE. Aplicarea programelor prioritare de dezvoltare intensivă a economiei noastre necesită afirmarea în cadrul fiecărei organizații de partid a unei 
puternice stări de spirit revoluționa
re, de angajare puternică a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
în rezolvarea practică, operativă a 
problemelor pe care le ridică afir
marea unei calități noi, superioare în activitatea fiecărei unități economice, în utilizarea cu maximă eficiență a factorilor de producție. Desigur, transpunerea operativă in practică a comandamentelor formulate de partid nu poate fi despărțită de efortul de a asigura fundamentarea și realizarea programelor proprii de măsuri, pe baza programelor speciale ce vizează creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, reducerea cheltuielilor materiale de producție.Organele și organizațiile de partid sint chemate să desfășoare o susținută muncă politico-cducativă avind drept finalitate identificarea căilor și mijloacelor de mobilizare mai puternică a rezervelor din fiecare unitate, de la fiecare loc de muncă, începind cu utilizarea mai bună a fondurilor fixe, eliminarea întreruperilor în funcționarea utilajelor și pină la valorificarea resurselor secundare. Deosebit de intensă trebuie să fie activitatea organelor și organizațiilor de partid pentru creșterea răspunderii personale a fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii, întăririi disciplinei in muncă. Activitatea politico-educativă trebuie să aibă drept finalitate dezvoltarea conștiinței socialiste, pentru crearea unei opinii de masă împotriva celor care incalcă disciplina tehnologică șl a muncii, prevederile legislației economice, să determine un larg curent de antrenare a oamenilor muncii la activitatea de creație tehnlco-științifică, la mișcarea de invenții și inovații.Reușita acțiunilor de organizare științifică și modernizare a proceselor de producție depinde de preocuparea organelor și organizațiilor de partid pentru urmărirea aplicării integrale, la termenele stabilite, 
a măsurilor cuprinse in programele elaborate la toate nivelurile, asigurarea caracterului de continuitate a acțiunilor de perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de producție. Ori de cite ori se constată fenomene de tergiversare în aplicarea măsurilor stabilite, organele de conducere colectivă au datoria să efectueze, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, analize privind cauzele nerealizării programelor concrete de acțiune și să întreprindă măsuri operative de recuperare a restanțelor.Desigur, preocuparea organelor și organizațiilor de partid pentru creșterea eficienței întregii activități economice pe baza perfecționării organizării și modernizării producției, creșterii productivității muncii, reducerii consumurilor materiale și ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor trebuie să se împletească strins cu atenția acordată realizării integrale, la termenele stabilite, a obiectivelor de cercetare științifică, inginerie tehnologică și promovare a progresului tehnic.Punînd accent pe valorificarea superioară a factorilor tehnico-organi- zatorici ai producției, organele și organizațiile de partid trebuie să se preocupe și de perfecționarea permanentă a pregătirii profesionale, de îmbogățirea cunoștințelor tehnico- economice și politice ale oamenilor muncii. „Trebuie să nu uităm nici un moment — atrăgea atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al IÎI-Iea al oamenilor muncii — că dezvoltarea intensivă, o 
nouă calitate, o nouă eficiență, o 
inaltă productivitate nu se pot rea
liza decit cu oameni ai muncii de 
inaltă calificare, cu inaltă răspun
dere".

Ioan ERHAN

Noua casă de cultură a științei și tehnicii 'pentru tineret din Galați Foto : Sandu Cristian
Examen de exigența 

pentru podiumurile de divertismentIn ultima vreme, In paginile ziarului „Scinteia" au apărut mai multe materiale — articole, anchete, opinii — privind valorificarea tezaurului nostru cultural, ținuta profesională, etica celor chemați să-l prezinte marelui public. Am avut în obiectiv cintecul popular, folclorul românesc cu tradiții de milenii, dovadă grăitoare a spiritualității noastre — de la cîntări arhaice la cintequl de azi închinat muncii, țării — și, totodată, pe mesagerii folclorului românesc, cei care, la lumina rampei, prin talentul, prin pregătirea, prin dragostea și respectul față de valorile naționale au de împlinit un important act de educație patriotică. Așa cum a reieșit din dezbateri, din exemplele aduse, așa cum au relevat animatori culturali, soliști de muzică populară, dirijori etc. nu întotdeauna se respectă șl se acționează in această direcție, unul dintre principalii factori poluanți dovedin- du-se a fi chiar difuzarea. popu
larizarea unor piese de o calitate îndoielnică prin spectacole publice, prin discoteci, spectacole de estradă, etc. Desigur, fiecare „scenă" are publicul ei. Există public de operă, de jaz, de muzică de cameră, de revistă. Să nu uităm publicul tînăr care frecventează discotecile, așa cum in baruri, în restaurante consumatorilor (de diverse vîrste, de toate categoriile so- cio-profesionale) li se oferă prilejul să aprecieze și programe artistice. In 
principiu, nu există podium, nu există instituție publică (artistică sau apar- ținînd rețelei de restaurante, turismului) ale căror programe să nu fie girate de foruri culturale anume acreditate cu supravegherea autenticității. Concluzie firească : ceea ce 
se vede și se aude pe scenă trebuie să răspundă rigorilor de calitate, avind argumentele necesare difuzării... „în principiu", așa este. Dar in 
practică adeseori intervine deturnarea de la exigențele și rigorile firești. Indiferent de podium — bar, restaurant, scenă de vară, sală polivalentă — acolo unde calitatea s-a aflat în culpă datorită „generozității" cu care s-a dat „bun de difuzare" unor piese străine de spiritul autenticității — s-a abdicat de la funcția educativă a artei, de la

(Urmare din pag. I)s-ar putea spune — au fost născuțî și crescuți pentru ele. Inși pentru care societatea a cheltuit bani mulți pentru ca să-și poată asigura' o dezvoltare permanentă, echilibrată pot fi incă găsiți in locuri pentru care n-au nici chemare, nici calificare.Un inginer, șef de promoție, care a ales să lucreze într-o întreprindere din Zalău, îmi povestea cu năduf despre o cunoștință comună : „In toți anii de facultate a fost ultimul din grupă. Proiectele i le făceau ba unul, ba altul, a fost repartizat undeva la Suceava, dar zilele trecute cine crezi că a venit intr-o brigadă ca să ne controleze, din partea centralei ? Ai să rizi : el, ultimul din grupă. Cum de-o fi fost posibil să «salte- astfel ?" I-am răspuns : „Iți aduci aminte cum, în anul patru, pentru 1 500 de lei, chiar tu mi-ai spus că i-ai făcut un proiect ? De ce te miri ? De ce te indignezi inutil ?“Realitatea este că, unii dintre noi, atit timp cit consideră că interesele proprii imediate nu par a fi cumva lezate, obișnuiesc să afișeze o atitudine de expectativă comodă, de contemplare ironică și superioară în fața unor manifestări negative. Avea dreptate înțeleptul Solon din Atena : „oamenii ar trebui să aibă două țepi, una pentru cei ce-i ațîță la treburi, inutile, iar alta pentru cei ce nu le spun adevărul la timp". Se uită prea des de către unii că nici o chirurgie reparatorie și nici o cosmetică nu-I pot face pe uritul din naștere apt pentru a participa la cel mai modest dintre concursurile de frumusețe. „Datul inițial", „dotarea nativă" contează enorm. Și-i bine cînd sint încurajate notele pozitive ale personalității fiecăruia dintre noi, atitudinile și aptitudinile generatoare de randamente maxime, și-i rău acolo unde încurajăm „calități" existente doar în închipuirea noastră. Nu există om care să nu fie bun pentru ceva, dar fiecare trebuie pus să lucreze cu deosebire ceea ce știe, ceea ce a învățat să facă, acolo unde dovedește o eficientă indiscutabilă.Noi, toți, fiecare la locurile noastre de muncă, dar și toate organizațiile din care facem parte — cu deosebire organizațiile de partid, de tineret, sindicat și femei — trebuie să avem permanent in vedere că ceea ce ni se cere acum este să acordăm o mai mare atenție problemelor calității și nivelului tehnic al producției. Dispunem de o puternică bază științifică și tehnologică. Este obligatoriu să le folosim pentru înfăptuirea programelor de modernizare, pentru elaborarea de noi tehnologii și de noi produse superioare, competitive, de înalt nivel tehnic și calitativ. în același timp, trebuie să ne fie clar că aceste sarcini nu le vom putea indeplini decit punîndu-1 pe fiecare acolo unde practica dovedește că ii este locul. Abia in muncă omul iși dă adevărata măsură a valorii sale. Munca — vrem sau nu vrem — se perfecționează continuu. Cu omul care muncește trebuie, este obligatoriu să se petreacă același lucru. Să se perfecționeze, adică. Deloc întîmplător, la plenara 

bunul-gust, dîndu-se cale liberă unor 
focare poluante.Au avut loc în ultimele stagiuni — și ne vom referi de data aceasta la gama largă a varietăților, a show-urilor. a programelor din baruri și restaurante, — și manifestări de ținută artistică deosebită. Pentru că dintotdeauna a existat o competiție strinsă între podiumurile de divertisment, coordonatorii programelor fiind îndeobște cei care trebuie să-și dovedească iscusința, gustul, care cunosc rețeaua soliștilor, a orchestrelor, a coregrafilor și dansatorilor, care se străduie să colaboreze cu „cea mai bună orchestră", cu „cei mai buni soliști". Fiecare dintre ei pot aduce pe podiumul respectiv o notă aparte, originală. în vara lui ’85, de exemplu, la „Ca- lipso" (în stațiunea Venus) se marca aniversarea „Gerswin" prin- tr-un discret și elevat moment muzical, lansîndu-se în același timp și una dintre frumoasele voci ale muzicii ușoare : Adrian Daminescu ; la „Paradis" — Jupiter, tot atunci se remarcau dansurile Ginei Tătaru. solista Teatrului „Fantasio" din Constanța, în timp ce la „Internațional" — Olimp, pe lingă recitalul Marinei Voica, avea succes o tinără echipă de Break Dance. Ca să nu mai vorbim de „Melody" — Mamaia (aceeași echipă păstrîndu-și detașat primul loc, acum, la „Melody" — București), care mereu s-a dovedit prin dinamica desfășurării, prin acel unic suflu care străbătea show-ul (autori : Viorel Păunescu, Cornel Patriciii) — un podium de talie internațională, avind protagoniști pe Dan Spătaru, Păunită Ionescu, Mihaela Oancea, Dana Popa șl în primul rînd baletul — șlefuit la secundă, virtuoz în creații de ultimă oră ; o adevărată revistă care se împlinește seară de seară la cotele înalte ale emoției și tensiunii unei premiere de ținută. Și s-ar putea aduce și alte exemple : Ia restaurantul „Unirea" din Iași. țje pildă, cu cîteva săptămîni în urmă cînta formația „Studio" — cinci tineri experimentați și in 'jaz și cu un repertoriu solid construit, de la șlagărele clasice românești la hit-uri de ultimă oră ; la Hotel Nord (București) — in coregrafia unui tînăr pa
deja amintită, secretarul general al partidului a indicat : „O atenție 
deosebită trebuie să acordăm — 
subliniez din nou — pregătirii ca
drelor și forței de muncă. Oamenii 
sint hotăritori ! Așa cum am men
ționat, am făcut mult în această 
direcție. Dar ne propunem noi o- 
biective. Intrăm intr-o etapă nouă 
de dezvoltare — și această presu
pune un nou nivel de pregătire 
profesională, tehnico-științifică și 
culturală. Și in acest domeniu tre
buie să acționăm cu mai. multă ho- 
tărire pentru îndeplinirea hotăriri- 
lor stabilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului".Este clar : faptul că cineva, pină mai ieri, a fost „om potrivit la loc potrivit", nu înseamnă că mai este și astăzi și cu atit mai puțin că va

Omul potrivit 
la locul si... 

la timpul potrivit
fi și mîine, dacă nu ține pasul cu vremea, adică cu noul. Schimbările din jurul nostru sint rapide, oamenii trebuie să se adapteze acestor schimbări. Ba chiar să le și provoace. Pentru că a fi comunist, a fi revoluționar înseamnă a acționa întotdeauna împotriva a tot ce este vechi și perimat, pentru promovarea cu îndrăzneală a noului, în toate domeniile. Pină mai ieri, accepția unor termeni precum calificare, competență a fost una. Astăzi este alta. Cea de mîine va fi diferită de cea de azi.Intr-o Întreprindere brașoveană am fost martor cînd maistrul i-a reproșat unui strungar că lucrează prost. „Dar pină acum mi-ai spus că lucrez bine". Replica a fost, pe bună dreptate : „Altele sint exigențele, văd că nu ții pasul cu ele". Altă dată, tot la o observație similară făcută de un șef unuia dintre membrii colectivului său s-a răspuns : „Dar am 25 de ani de meserie, am fost bun atit timp și-acuma vii dumneata să mă corn- promiți ?“ Răspunsul a fost : „Singur te-ai compromis, de ani de zile n-ai mai învățat nimic". Așa și era. Mai grav este că astfel de profesioniști — buni, chiar foarte buni, ce-i drept, la vremea lor — uitaseră că timpul lucrează pentru om atunci și numai atunci cînd omul lucrează pentru timp ! Timpul nu iartă pe cei care-i ies din cadență. „Om potrivit la loc potrivit" nu-i un dat pentru totdeauna.Pentru a realiza noua revoluție tehnico-științifică, noua revoluție agrară, creșterea gradului de civilizație a patriei trebuie să învățăm permanent, să ne ridicăm continuu nivelul general de cunoștințe, conștiința revoluționară. Aceasta înseamnă astăzi, aici, la noi, „om potrivit la locul potrivit". A acționa altfel decit sună indicația de partid, a fi concesivi cu cei care — 

sionat și preocupat a se instrui (Luigi Cassian) se prezintă un show alert, de bun-gust. o orchestră de primă categorie („Columna") și parada plină de vivacitate a unor tineri soiiști deja cunoscuți (Eugenia Dan, Mihai Dănescu, Adrian Daminescu etc.) ; la restaurantul „Bulevard" — remarcabila participare a formației Tudor Pană ; la Athenee Palace — o desfășurare întinerită de cintecele Marcelei Alexandru și ale Olgăi Bălan. De asemenea, la Salonul spaniol — o discotecă, adică o muzică de fond discretă, cu benzi inspirat alese și înregistrate, iar la restaurantul „Orizont" — „Eco“, tot o formație bine instruită. Dar dacă socotim că în rețeaua turismului (I.T.H.R.) doar in Capitală sint vreo J4 orchestre, iar prin sistema locală subordonată Direcției generale comerciale a municipiului București — peste 50 (sectoarele I.A.P.L. numindu-se : „Amzei", „Bistrița", „Segarcea", „Aluniș", „Central", „Cotroceni") — ne putem contura imaginea zecilor de podiumuri de divertisment care, seară de seară, iși etalează programele in fața sutelor de consumatori 1Se oferă pretutindeni artă adevărată ? Există pretutindeni preocuparea pentru ținuta interpreților, pentru înnoirea repertoriului, pentru autenticitatea melodiilor de muzică ușoară, a cîntecelor populare ? Cu alte cuvinte, se manifestă pretutindeni respect față de public ? Din păcate, nu ! Mai mult, chiar in unele din unitățile amintite, momentele erau inegale, repertoriul românesc s-a dovedit a fi mai mult decit improvizat. Firesc, se pune întrebarea : cum iși fac datoria cei obligați să controleze, să verifice, să vegheze și aceste forme de difuzare ? Pentru că, dacă un spectacol prezentat pe oricare podium (sală polivalentă, cămin cultural, discotecă, bar, restaurant etc.) devine etalon, pentru alte sute de formații, propunînd repere interpretative, se impune firesc eliminarea mediocrității, a încropelilor, a însăilărilor ieftine, a derogărilor de la o conduită artistică civilizată. Despre acestea însă, într-un viitor articol.
Smaranda OȚEANU 
Gh. PÎRVAN

din lene ori din alte motive — nu prea sint atrași de învățătură înseamnă a comite un act antisocial. De ce ? Pentru că lipsa de exigentă, îngăduința față de astfel de oameni sint ele însele acte antisociale. Nu ne putem — și mai clar : nu ne mai putem ! — permite luxul de a tolera ignoranța, lipsa de calificare, de solidă pregătire.„Om potrivit la loc potrivit" înseamnă azi om înarmat cu tot ceea ce este mai nou in domeniul său de activitate. A proceda altfel înseamnă a risca. Iar riscurile cresc direct proporțional cu responsabilitatea socială a muncii fiecăruia dintre noi. Concluzia ? Toți trebuie să facem dovada competenței noastre, cu deosebire cei cărora partidul le-a încredințat funcții de conducere intr-o unitate sau alta, într-un domeniu sau altul. Pină in urmă cu nu prea mulți ani, conducerea era asimilată cu o artă. In prezent, tot mai multe lucrări adresate conducătorilor la toate nivelurile societății sint lucrări științifice. A conduce astăzi o întreprindere — indiferent de profilul ei — înseamnă a aplica rigorile științei. Principiul „om potrivit la loc potrivit" trebuie aplicat și aici — mai ales aici ! — cu și mai multă rigoare, vigoare și fervoare. „Știința conducerii — ne atrăgea atenția secretarul general al partidului nostru la plenara C.C. din decembrie — presupune și ea 
o preocupare continuă pentru ridi
carea nivelului de cunoștințe, in 
toate domeniile de activitate !"De ce așa ? Pentru că de cel care conduce o unitate economică, spre exemplu, și nu numai de el, depind multe. De multe ori însăși existența unității încredințate lui. Exemple sint nenumărate, dar il aleg pe acesta : Pină acum vreo zece ani, produsele unei Întreprinderi din județul Dîmbovița erau cotate printre cele mai slabe. Astăzi produsele aceleiași întreprinderi sint apreciate printre cele mai bune de pe piața mondială. S-au schimbat utilajele, materiile prime, consumurile, oamenii? Nicidecum. La locul potrivit a fost numit un om potrivit, competent. O competență „permanent la zi", care s-a înconjurat' de alte competențe. Nu le-a... importat, erau acolo, în fabrică. Doar le-a... descoperit și le-a pus în valoare. Adică le-a încredințat sarcini noi. Care competențe s-au înconjurat, la rindu-le, de alte competențe. Care tot acolo, in fabrică, erau. Competențele acestea s-au adunat in consiliul oamenilor muncii și au hotărît : „Ne organizăm altfel decit pină acum. In primul rind organizăm cu adevărat bine, eficient pentru toți și pentru fiecare, învătămintul politic, profesional și tehnic..." De a- tunci a trecut cam un deceniu. Astăzi, repet, produsele lor sint printre cele mai căutate nu numai in România, ci pe Terra 1 Care-i „morala" acestei schimbări spectaculoase ? Doar atit : omul potrivit a fost pus Ia locul potrivit pentru el, nu pentru altul.Este suficient atîta ? Uneori da. De cele mai multe ori trebuie însă adăugat : omul potrivit trebuie pus Ia locul potrivit, dar și la timpul potrivit.
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Chilia Veche înnoită

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTE1I"

la aproximativ de Tulcea, Chilia din înfățișarea
care
ge-

Situată depărtare localitate schimbă ochii. Pînă în. toamna anului 1983, în comuna noastră, așa cum sugerează și numele, totul părea a fi clădit „de tind lumea". Satul nostru pescăresc, cu cîteva sute de case, a trăit însă, la 3 septembrie 1983, un eveniment avea să-i schimbe radical destinul : vizita secretarului neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Examinînd măsurile mul de valorificare resurselor naturale Dunării, secretarul partidului a indicat căresc Chilia Veche, voltare economică rapidă, să devină un important centru urban al Deltei, hotărînd ca aici să se construiască un modern oraș agroindustrial.

80 km Veche, Delta Dunării, își văzînd cu

din progra- complexă a ale Deltei general al ca satul pes- printr-o dez-
Desigur, nu este ușor să construiești în inima Deltei un astfel de oraș. La început nu am avut constructori. Neavînd port în zonă, materialele au fost aduse foarte greu. Cu perseverență insă, am invins greutățile. Acum primele obiective edilitare au fost finalizate, primele blocuri care însumează 65 apartamente au fost date in folosință, iar pină la sfîr- șitul anului trecut numărul apartamentelor construite a ajuns la a- proape 100. Dezvoltindu-se puternic din punct de vedere economic, viitorul oraș va avea, peste un deceniu, o populație de peste 20 000 de locuitori. A fost deja construită prima din cele șase întreprinderi de exploatare

Oamenii schimbă fața satuluiComuna Dărmănești din județul Bacău, așezată pe Valea Uzului, era pină nu de mult o localitate de munte oarecare, cu oameni care nu cunoșteau alte meserii decît tăiatul lemnelor și creșterea animalelor. Cum arată astăzi Dăr- măneștii ? O comună în pragul urbanizării, cu multe unități economice, industriale, unele chiar de interes republican, cu blocuri de locuit și instituții moderne. Această transformare a avut loc îndeosebi în perioada ce cu mîndrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Asemenea tuturor localităților patriei, după Congresul al IX-lea al partidului, oamenii din Dărmănești au trecut., cu sprijinul statului. la sistematizarea localității, la dezvoltarea și modernizarea industriei, la așezarea pe baze științifice a agriculturii. Ca urmare, pe raza comunei noastre au fost construite rafinăria de petrol, două fabrici de mobilă și cherestea, un complex hidroenergetic, stații de tratare a apei pentru alimentarea municipiului Gh. Gheorghiu-Dej și a marilor unități industriale de pe platforma petrochimică Borzești.Nu de mult au fost puse în funcțiune, in cadrul rafinăriei de petrol, alte două noi capacități de producție : instalația pentru recuperarea gazelor și instalația de cocsare întirziată. Tuturor acestora li se adaugă un mare număr de unități de industrie mică și prestatoare de servicii. Foștii oieri de altădată au devenit acum muncitori cu bună calificare, numărul meseriilor existențe astăzi la noi depășind cifra de 100.
tv

13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămlnă (partial 

color) 0 ..Floarea cîntulul, 
floarea dorului" — melodii popu
lare interpretate de Angelica 
Stoican O Gala desenului animat 
• Cîntece de voie bună • Noile 
însemne ale orașului. Reportaj

Sparirea producției de cereale
— obiectiv prioritar în agricultură

(Urmare din pag. I)și repartizarea judicioasă a soiurilor și hibrizilor, constituie datoria de căpetenie a specialistului agricol, principala lui obligație profesională.Obținerea de recolte mari la cultura cerealelor este condiționată, in egală măsură, de aplicarea corectă a tehnologiilor stabilite, astfel incit si fie asigurate densitățile optime care să valorifice la maximum potențialul productiv al solului din fiecare zonă, unitate și fermă agricolă. Există reglementări precise cu privire la asigurarea densităților optime ale plantelor și executarea lucrărilor de bază la culturile de cereale și plante tehnice. Trebuie urmărit ca, peste tot, aceste reglementări să fie cunoscute, însușite și aplicate. Aceasta nu diminuează, ci. din contră, intărește răspunderea specialistului agricol, care are datoria să adapteze recomandările de ordin general la condițiile specifice locale. Important este ca la cursurile invățămîntulul agrozootehnic de masă aceste reglementări să fie aprofundate temeinic, in vederea aplicării lor corec

complexă a resurselor naturale din Delta Dunării, iar într-un stadiu avansat de execuție se află lucrările la fabricile pentru producerea conservelor din legume, a brinze- turilor, a celulozei, a plăcilor ter- moizolante, a alcoolului etilic.Dezvoltarea localității aflate pe malul Dunării necesită șl construirea unui port pe măsură. Odată cu finalizarea lucrărilor la acest important obiectiv, digul actualului canal Tătaru, situat in partea de nord a localității, va deveni chei de acostare a navelor fluviale, iar o bună parte a digului va fi transformată în faleză.Zestrea edilitară a viitorului nostru oraș se va îmbogăți cu noi obiective, ca sediul politico-ad- ministrativ, liceul cu 16 săli de. clasă șl internat, un hotel cu 100 de locuri, alte 400 de apartamente ce se vor da în folosință pînă la sfîrșitul acestui cincinal, un popas turistic, aproximativ 3 000 mp spații comerciale amplasate la parterul blocurilor.Răspunzînd în d e m n u- r i 1 o r adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru efectuate anul trecut în localitatea noastră, Chilia Veche iși schimbă înfățișarea, înscriindu-se în rindul orașelor patriei. Cele pește 7 000 de locuri de muncă, ce vor fi create aici în următorii ani, atrag mulți localnici plecați cu ani în urmă în alte orașe ale țării.
Vladimir NiliCOLAU 
primarul comunei Chilia Veche, 
județul Tulcea

Paralel cu munca în fabrici, mulți au continuat tradiția zootehniei. Efectivele de animale din cele 6 sate componente ale comunei se ridică la' peste 3 000 de taurine, 8 000 de ovine și un mare număr de porci, păsări, iepuri, familii de albine etc. Puterea economică a oamenilor din Dărmănești a crescut de la an la an, ceea ce le-a permis să-și construiască peste 1 500 de case noi, moderne. în blocurile construite locuiesc circa 360 de familii de muncitori și specialiști. Cu sprijinul statului și prin contribuția oamenilor au fost construite 50 de săli de clasă în centrul comunei, precum și noi școli, laboratoare și ateliere școlare — în satele Brătu- lești. Boiștea. Lapoș și Sălătruc. în ultima vreme s-au extins și rețelele de apă și canalizare. Dispunem astăzi de o bază culturală — cămine culturale, cluburi, biblioteci etc. — de locuri de recreare și odihnă, o tabără permanentă pentru pionieri și școlari. Avem, de asemenea, la dispoziție o rețea comercială cu magazine moderne, bine aprovizionate.Următorii ani ai actualului cincinal prevăd și pentru comuna noastră noi și importante obiective economice și sociale. în ce ne privește, sintem hotăriți să ne înzecim eforturile pentru a obține rezultate tot mai bune în muncă, pentru a face din comuna noastră o localitate tot mai înfloritoare.
Gheorqhe NASTASA.
secretarul Comitetului comunal 
de partid Dărmănești, 
județul Bacău

• ..Dansul orelor" • Meridianele 
cînteoului 6 „Sonet la pămîntul 
țării" — moment poetic • O clipă 
de încîntare : melodia „Sintem o 
familie" interpretată de Diana 
Ross • Telesport • Autograf mu
zical : Adrian Daminescu 

14.45 Săptămina politică (color) 
15,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19.50 Varietăți de sezon (color). Spec

tacol cu public
20.50 Film artistic : „Răzbunarea"
22.20 Telejurnal

te. De asemenea, pentru a se asigura condițiile necesare executării la timp și dc bună calitate a lucrărilor agricole se impune ca in toate unitățile agricole să se acționeze cu răspundere pentru pregătirea tractoarelor și mașinilor agricole, asigurarea și condiționarea semințelor, transportul și aplicarea ingrășămintelor.Prin orientările și sarcinile subliniate de secretarul general al partidului, prin prevederile planului pe 1987, oamenii muncii, din agricultură, au definite obiective precise și mobilizatoare în ce privește sporirea producției agricole, în cadrul cărora prioritatea o deține sporirea producției de cereale. Sint asigurate, în același timp, toate condițiile necesare îndeplinirii sarcinilor stabilite. Important este acum ca organele și organizațiile de partid, consiliile populare, organele agricole, specialiștii, mecanizatorii, toți oamenii muncii din agricultură să acționeze energic, încă din primele zile ale anului, așa cum a indicat conducerea partidului, pentru a aplica toate măsurile stabilite in vederea obținerii unor producții-record în 1987.

MUREȘ : Primele livrări 
de mobilă la exportLucrătorii cunoscutei întreprinderi de prelucrare a lemnului „23 August" din Tîrgu Mureș — unitate la care exportul deține cea mai mare pondere din totalul producției marfă realizate — desfășoară o susținută activitate în vederea onorării obligațiilor contractuale încă din primele zile ale lunii ■ ianuarie. Astfel, ca urmare a organizării superioare a activității la fiecare loc de muncă, a creării u- nor secții specializate pe tipuri de mobilier, pe firme și țări din zone geografice diferite, ei au livrat in aceste zile de început de an, conform graficelor „la zi", pe adresa unor parteneri din Anglia, Olanda, U.R.S.S., Austria, R.F. Germania și alte țări, primele 20 vagoane — autocamioane de mobilă din contractele pe acest trimestru. (Gheorghe 

Giurgiu).

CARAȘ-SEVERIN : Dotări 
edilitar-gospodăreștiLocalitățile județului Caraș-Se- verin, înscrise pe coordonatele unui amplu proces de înnoire și modernizare, își îmbogățesc an de an zestrea edilitară, contribuind la ridicarea continuă a nivelului de trai al locuitorilor. In aceste zile, de exemplu, întreprinderea' antrepriză construcții-montaj execută ultimele finisaje in vederea predării la beneficiari a 40 apartamente situate in piața Doman și în Calea Timișoarei din municipiul Reșița. Sînt primele apartamente din cele 2 500 prevăzute a fi construite în anul 1987. Noile imobile vor dispune la parter și mezanin de dotări social-culturale, între care : casa cărții, centrul de librării, spații de expoziții, unități comerciale și centre ale cooperației meșteșugărești.

(Ioan D. Cucu).

BACĂU : O nouă 
capacitate de producție în cadrul întreprinderii de transporturi auto Bacău a fost pusă în funcțiune o nouă capacitate de producție destinată recondiționării pieselor de schimb. Dotată cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate și productivitate, realizate în cea mai mare parte în cadrul acțiunii de autodotare, noua capacitate asigură recondiți’onarea anuală a zeci de mii de piese de schimb, ansam- ble și subansamble pentru cele circa 2 000 de autovehicule aflate în dotarea întreprinderii băcăuane, de la cele mai simple pină la cele mai complexe. De remarcat că aici se recondiționează piese auto nu numai pentru nevoile Întreprinderii, ci și pentru alte unități similare din țară. în ultima vreme au fost expediate din Bacău pe adresa întreprinderilor auto din Hunedoara, Constanța, Suceava,. , Baia Mare piese de schimb recondiționate in valoare de peste 5 milioane lei.

(Gheorghe Baltă).

BICSAD : în construcție — 
o microhidrocentralăDupă ce Oltul străbate defileul Tușnad-Bicsad întîlnește în cale noua microhidrocentrală aflată în- tr-o fază înaintată de construcție. Microhidrocentrală va avea o putere instalată de 1,9 MW. Colectivul de muncă de la întreprinderea de antrepriză și consțrucții-montaj a județului Covasna, printr-o folosire rațională a utilajelor, depune eforturi susținute pentru finalizarea unor importante lucrări, ca montarea turbinelor și a generatoarelor microhidrocentralei. (Constan

tin Timaru).

VRANCEA : Unități 
meșteșugăreștiîn orașele Panciu și Odobești, rețeaua unităților meșteșugărești a fost întregită prin darea în folosință a două noi complexe de producție și prestări de servicii. O altă unitate se află in construcție

Atractiv loc de popas în județul Olt

Amatorilor de drumeții în județul Olt le stă la dispoziție un frumos și atrăgător loc de popas. Astfel, este, în orașul Balș, hotelul „Central", care are 100 locuri de cazare cu confort de categoria I, 

la Focșani, urmînd ca în acest an, la parterul blocurilor de locuințe ce vor fi predate beneficiarilor din localitate, să-și înceapă activitatea alte 12 secții meșteșugărești. Și îri orașul Adjud vor fi puse la dispoziția locuitorilor cinci unități. Se are în vedere ca, prin profilul de activitate al noilor unități, să fie valorificate mai bine resursele materiale locale, materiile prime textile și de pielărie provenite din recuperare, precum și diversificarea bunurilor de uz casnic și gospodăresc. (Dan Drăgulescu).
SLOBOZIA : Dispecerat 
pentru prestări-serviciiîn cadrul noilor secții de prestări- servicii, recent create de cooperativa meșteșugărească „Metal, lemn, chimie, construcții" din municipiul Slobozia, pe bulevardul Matei Ba- sarab, la parterul blocului V din zona stadionului „1 Mai", s-a creat un dispecerat unde prin telefon, la nr. 1 44 05, sau direct la sediu, se poate solicita executarea unor lucrări necesare în gospodăriile populației, cum sînt: reparații, construcții, zugrăveli și vopsitorie, înlăturarea defecțiunilor la instalațiile electrice și sanitare și la obiectele de uz electrocasnic. De asemenea, la acest dispecerat pot fi solicitate informații despre unitățile prestatoare de servicii din toate localitățile ialomițene aparți- nînd uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești. (Mihai Vi- 

șoiu).

VASLUI : Stație 
de preepurare 

care produce biogazîn noua zonă industrială de sud a municipiului Vaslui, profilată pe industria alimentară, a fost construită și a intrat in funcțiune o puternică stație de preepurare a apelor uzate. De subliniat că, pe lingă funcțiunile sale, noul obiectiv are prevăzută și realizată, ca fază distinctă în fluxul tehnologic, producerea biogazului. Compusă din două fermentatoare cu un volum de 1 500 mc fiecare și un gazo- metru cu o capacitate de 500 mc biogaz, noua stație înlocuiește aproape în totalitate butanul din procesul de producție în două unități de. industrie alimentară* * din zonă, economisindu-se astfel însemnate cantități de combustibil convențional. (Petru Necula).

• Teatrul Național (14 71 71, sala
mare) : Vlaicu Vodă — 18; (sala
Amfiteatru) : între patru ochi (A) — 
18,30; (sala Atelier) : Faleza — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Integrala 
simfoniilor și a lucrărilor concertan
te de Ludwig van Beethoven. Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea Cris- 
tescu. Solist : Mihai Ungureanu — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala

DÎMBOVIȚA : Crește 
zestrea edilitară 

a așezărilor ruraleLocalitățile rurale din județul Dimbovița continuă să se îmbogățească cu noi edificii social-culturale. în comunele Pietroșița, Bez- dead și Aninoasa. au fost date recent in folosință cămine culturale noi. ce dispun de săli de spectacole, biblioteci, cluburi și alte dotări menite să asigure condiții propice pentru desfășurarea unor bogate activități cultural-educative. Este de menționat că lin important volum de lucrări a fost executat de cetățenii localităților respective prin muncă patriotică. (Gheorghe Manca).
BISTRIȚA : Noi unități 

comercialeRețeaua comerrfală din municipiul Bistrița s-a extins încă din primele zile ale noului an prin darea în funcțiune, in cel mai tinăr ansamblu de locuințe — „Ștefan cel Mare" — unde locuiesc in case noi mai bine de 2 500 oameni ai muncii, de spații și unități comerciale ce însumează o suprafață de peste 2 400 metri pătrați. în cadrul marelui complex 'alimentar și de alimentație publică funcționează 7 raioane, dintre care se remarcă, prin utilitățile și echipările moderne : autoservirea generală și restaurantul, ce totalizează peste 1 300 metri pătrați. Foarte curind, in cadrul aceluiași complex comercial, urmează a fi pusă la dispoziția publicului cumpărător și o elegantă cofetărie. (Gheorghe Crișan).

restaurant, bar de zi, cofetărie. In apropiere se poate vizita renumitul centru de ceramică Oboga.
în fotografie : Hotelul „Central". . ^<1
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JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
Ecluza de la Marea de VestModernele uzine, arhitectura inspirată a localităților, numeroasele instituții sociale și de cultură, amplasarea judicioasă, după ample lucrări de îmbunătățiri funciare, a culturilor agricole se constituie pentru vizitatorul străin în tot atî- tea dovezi ale vocației constructive a poporului R.P.D. Coreene. împilat și oropsit secole de-a rindul, silit de împrejurări vitrege să-și ducă traiul in condiții mizere, în bordeie sub pămînt. acest harnic și talentat popor și-a descătușat energiile creatoare o dată cu eliberarea patriei, de cind, sub conducerea Partidului Muncii, a început un vast proces de transformare a modului său de viață, realizînd obiective din ce în ce mai cutezătoare, Ia care — cu cîteva decenii în urmă — nici nu putea visa.Una din construcțiile de referință ale acestei epoci este ecluza de la Marea de Vest, lucrare complexă, menită să metamorfozeze o întinsă regiune a țării, să influențeze favorabil viața întregului popor.Decembrie 1985... Mica șalupă în care ne indreptăm spre șantierul ecluzei de la Marea de Vest pare o jucărie în curentul mareei care mai străpunge încă, printr-o deschizătură, digul aflat în fază finală de construcție. în minuscula cabină, unul din constructori, Kim Ciang Mion, prezentîndu-ne stadiul lucrărilor pe marele șantier, ne propune o călătorie, cu ochii minții, peste numai o jumătate de an, cind acest impresionant obiectiv va fi fost terminat. Acum, cind ecluza de la Marea de Vest a fost finalizată, retranscriu din carnetul de reporter datele aflate atunci, care din proiect au devenit realitate.La 22 mai 1981, cu ocazia unei vizite de lucru in zona orașului Nampo a tovarășului Kim Ir Sen, s-au stabilit amplasamentul și începerea lucrărilor la noul obiectiv — cea mai importantă operă de transformare a naturii din anii socialismului in țara prietenă. Ecluza de la Marea de Vest a fost amplasată intre orașul Nampo și o zonă din provincia Hwanghai de Sud, la vărsarea fluviului Te Dong în mare. Era un loc bătut de vinturi și maree, care adesea obligau apele

Imaglne parțială a ecluzei din Marea de Vest

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 10 ianuarie, 
ora 20 — 13 ianuarie, ora 20. în țară : 
Vremea va fi în general închisă și 
umedă cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de nin
soare in cea mai mare parte a țării.

e La Bacău se va disputa miine, duminică, 11 ianuarie, primul meci dintre echipa Știința Bacău și formația poloneză Pogon Szczecin, con- tînd pentru optimile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin. Partida va începe la ora 10. în aceeași zi, în cadrul „Cupei Cupelor", echipa Chimistul Rm. Vilcea va evolua la Viena in compania formației locale Union Admira. în „Cupa federației internaționale", Rulmentul Brașov va juca astăzi, la Titograd, cu echipa iugoslavă Buducnost.• în cadrul etapei de iarnă a competiției sportive ..Daciada", pe patinoarul natural amenajat la stadionul „Voința" va avea loc duminică, 11 ianuarie, un concurs de masă la patinaj viteză. întrecerile, la care pot participa tineri și tinere din Capitală, vor începe Ia ora 10.• „Cupa Mondială" la blatlon a programat pe pirtia de la Boroveț (Bulgaria) o probă de 20 km, în care victoria a revenit cehoslovacului Jan Matous, înregistrat cu timpul de 1 h 03’26”5/10. Pe locurile următoare: Frantz Fischer (R.F. Germania) —- 1 h 04’06’’8/10 și Valeri Medvedeev (U.R.S.S.) — 1 h 05T2"6/10.• In^ ultima zi a turneului internațional'masculin de baschet de la Varșovia, selecționata României a invins cu scorul de 95—91 (52—45) echipa finlandeză K.T.P. Kotka, ocu- pînd locul trei în clasamentul final 

fluviului să urce înapoi pe albie, cale de zeci de kilometri, pînă aproape de Phenian. Cu justificată mîndrie ni s-a arătat că proiectele, utilajele, tehnologiile, materialele — tot ce a fost necesar pentru înfăptuirea lucrării — s-au asigurat cu forțe proprii. Iar construcția propriu-zisă a fost încredințată forțelor armate, care au dovedit spirit de dăruire și inventivitate in înfăptuirea acestei gigantice opere pașnice.într-o primă fază a lucrării, în adîncul mării au fost amplasate ba- tardourile destinate îndiguirii a 550 000 mp de mare și construcției ecluzelor și digurilor. Pentru a ri-
însemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

dica in mare digul in lungime de 8 km au fost excavați peste 15 milioane metri cubi de pămînt, s-au turnat peste două milioane metri cubi de material, s-au extras și transportat 16 milioane de metri cubi de pietre și balast.Pe acest dig principal, în întregime terminat, s-au construit o cale ferată, o șosea și un trotuar. Digul este construit din trei părți : barajul principal, barajul deversor și barajul deversor auxiliar. în barajul principal sint practicate trei deschideri pentru trecerea liberă a peștilor. Ecluza are trei sasuri capabile să permită trecerea navelor cu deplasament între 2 000 Ia 50 000 tone. Porțiunea de șosea și cale ferată care traversează sasurile ecluzei sint de fapt poduri mobile pentru a permite trecerea navelor. Toate instalațiile de la podurile turnate, vanele sasurilor, troliile de umplere și drenare a apel funcționează la capacitatea proiectată, dind cale liberă circulației rapide a navelor, care nu mai sînt acum influențate de flux sau de reflux.La încheierea lucrării s-a estimat că întreaga construcție a costat o sumă importantă, evaluată la circa 4 miliarde dolari. Dar este o investiție eficientă, deoarece ecluza pre-

în regiunile sudice, Izolat, ninsorile se 
vor transforma în lapoviță șl ploaie, 
favorizînd producerea poleiului. Vintul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări locale in sudul și estul ță-*-  
rii, viscolind trecător zăpada. Tempe
ratura aerului va continua să crească 
ușor la începutul intervalului, apoi va 
scădea din nou. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre minus 12 și 
minus 2 grade, mai coborîte in nordul 
și centrul țării pină la minus 15 gra
de, iar maximele între minus 10 și 
zero grade, pe alocuri mai ridicate în 
sud. Local se va produce ceață, înso

INFORMAȚII SPORTIVE al competiției. Turneul a fost cîști- gat de prima reprezentativă a Poloniei, care a întrecut în finală cu scorul de 83—82 (44—48) echipa Cehoslovaciei. Rezultate înregistrate în celelalte meciuri pentru clasament : locurile 5—6 : Polonia (tineret) — Bulgaria 86—84 (37—41) ; locurile 7—8 : Ungaria — S.K.A. Sverdlovsk 75—73 (34—40) ; locurile 9—10 : Legia Varșovia — Polonia (B) 96—81 (64—45).• în turneul final al „Cupei campionilor europeni" Ia baschet masculin, echipa Real Madrid a întrecut pe teren propriu cu scorul de 92—79 (47—33) formația iugoslavă B.C. Zadar. Alte rezultate din cadrul aceleiași competiții: Tracer Milano — Jalghiris Kaunas 75—71 (40—27) ; E. B. Orthez — Maccabi Tel Aviv 78—77 (40—47).• într-un meci Internațional a- mical de fotbal disputat pe stadionul olimpic din Miinchen, echipa Bayern Miinchen a întrecut cu scorul de 3—2 (2—1) formația Dinamo Kiev.• în orașul brazilian Santos, In meci contînd pentru „Turneul veteranilor" la fotbal, selecționata R.F. Germania a învins cu scorul de 2—1 (1—0) echipa Italiei. în clasament conduc echipele Braziliei și R.F. Germania (cite 3 puncte), urmate de formațiile Argentinei, Uruguayului (cite 1 punct) și Italiei (zero puncte). 

zintă mari avantaje. Prin construirea acesteia cursul inferior al fluviului Te Dong a fost transformat într-un mare rezervor ce conține în permanență miliarde de tone de apă limpede. Aceasta permite irigarea unei mari suprafețe de terenuri cultivate și cultivarea a sute de mii de hectare de poldere, precum și furnizarea unei cantități suficiente de apă industrială și potabilă pe platformele industriale și in localitățile din zonă, prevenind, totodată, ravagiile secetelor și inundațiilor. In plus, s-a ridicat nivelul apei fluviilor Te Dong și Djairyeung, astfel încît vase de mic sau mare tonaj pot naviga liber pînă în regiunile interioare ale țării. Amplasarea unei căi ferate și a unei șosele de-a lungul barajului permite constituirea în regiunea litoralului de vest a unei linii circulare menite să favorizeze dezvoltarea mai intensă a transporturilor. De asemenea, rezervorul artificial al fluviului Te Dong se va transforma într-un mare bazin piscicol. în permanență plin cu apă curată, acesta va oferi un plus de pitoresc peisajului orașelor Phenian și Nampo. De-a lungul malurilor se vor construi cartiere de locuințe, case de odihnă și alte clădiri de interes public.întregul complex de lucrări a fost terminat în numai cinci ani. Cinci ani de muncă eroică, de luptă aprigă cu natura, în care au trebuit să fie înyinse mari dificultăți tehnice, să fie imaginate soluții ingenioase. Spre a fi mărturie peste timp a activității titanice a oamenilor care au clădit ecluza, s-a realizat un edificiu cu două etaje, simbolizînd un mare cargou și un turn în formă de ancoră. Construcția are deopotrivă un rol utilitar, adăpostind o serie de instalații tehnice, dar și muzeistice, cuprinzind obiecte istorice. De asemenea, sint amplasate aici două monumente, unul consacrat luptei cu natura și altul eroilor care au îndigult marea.Ecluza zveltă, pavază de netrecut în calea mareelor, pare acum la locul ei dintotdeauna, integrată organic în peisajul locurilor. Constructorii s-au mutat și ei, efortul de creație al poporului concentrîn- du-se în prezent asupra altor obiective de vitală însemnătate : hidrocentrala Kumgangsan, centrala electrică Taecheon, complexul de la Sunchon pentru fabricarea vina- lonului, extinderea capacității de producție a fabricii de magneziu de la Tanchon, faza a doua de dezvoltare a complexului siderurgic „Kim Chaer", extinderea exploatării de cărbune din districtul Anju, ca și construcția căii ferate nordice.Undeva, Ia unul din aceste obiective lucrează desigur și amabilul nostru interlocutor Kim Ciang Mion, care, cu . prilejul . îhtîlnirii noastre, a ținut să ne spună :4,Ne mîndrim că putem arăta prietenilor români munca noastră, succesele pe care le obținem și obiectivele pe care ni le propunem să le înfăptuim. între popoarele noastre, angajate în același efort de construcție pașnică, este o firească și indestructibilă prietenie. Este o prietenie bazată pe muncă, pe preocupările pentru progresul continuu al celor două țări, pe aspirații de pace".
Comeliu CÂRLAN

țită și cu depunere de chiciură. La 
București : Vremea va fi în general 
închisă și umedă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații sub for
mă d6 ninsoare, cu tendință de trans
formare, trecător, în lapoviță și ploaie, 
favorizînd producerea poleiului. Vin
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări trecătoare în a doua parte 
a intervalului, viscolind zăpada. Tem
peratura aerului va continua să creas
că ușor. Minimele vor fi cuprinse in
tre minus 10 și minus 6 grade, iar 
maximele intre minus 5 și minus 
1 grad.

• Rezultate Înregistrate în grupele sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la baschet feminin : Agon Diisseldorf — Levskl Spartak Sofia 76—71 (46—38) ; Sparta Praga — Stade Franțais Versailles 72—59 (39—31) ; Partizan Belgrad — Primigi Vicenza 62—104 (23—45).• în optimile de finală ale turneului internațional feminin de tenis de la Sydney, australiana Wendy Turnbull a furnizat o surpriză, învin- gind-o cu 6—3, 7—5 pe Hana Mandli- kova (Cehoslovacia), cotată printre principalele favorite ale concursului. Alte rezultate : Manuela Maleeva (Bulgaria) — Anne Smith (S.U.A.) 7—5, 6—1 ; Etsuko Inoue (Japonia) — Anne Minter (Australia) 6—4, 2—6, 6—4.
ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO—PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ :

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 9 IANUARIE 1987Extragerea I : 22 71 23 54 18 2661 40 45Extragerea a Il-a : 83 6 69 34 72 2410 12 49Fond total de cîștiguri : 778 130 lei, din care 56 559 lei report la categoria 1.

cinema
O Stagiunea cinematografică de 
iarnă: SCALA (11 03 72) — 8,30; 11; 
13: 15; 17; 19,15
O Toate pinzele sus (seria I). Secre
tul epavei : LUMINA (14 74 16) — 8,30; 
10,39; 12,30; 15; 17; 19, FLAMURA
(35 77 12) — 8,30; 11: 13; 15; 17; 19
O Al patrulea gard, lingă debarca
der : TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 
11, 13; 15; 17; 19
@ Domnișoara Aurica : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 

CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• O lumină la etajul zece : COTRO-
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19
O Mihai Viteazul : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 18,15
© Cazul personal al judecătoarei
Ivanova : STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45
O Un oaspete la cină; LIRA (31 71 71) 
— 15; 17; 19
© Dacii : PROGRESUL (23 94 10) —
15; 17: 19
© Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
S Liceenii : FLACĂRA (20 33 40) —
15; 17; 19

• Răzbunarea haiducilor : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ecaterina Teodoroiu : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Apașii : FESTIVAL (15 63 84) —
8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19,15
© Acțiunea „Topolino" : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
e Potopul (III—IV): UNION (13 49 04) 
— 9; 12; 15; 18,15
• Crăiasa zăpezii — 11; 13; 15, Pro
gram special pentru copii — 8,30; 17; 
19 : DOINA (16 35 38)
0 Pină trece ploaia de toamnă : 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
• Superman : DACIA (50 35 94) —
9; 12; 15; 18
0 Oliver Twist : FEROVIAR (50 51 40)

8,30; 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA 
(11 13 49) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 8,30; 11; 13; 15;
17; 19
© Bagration S FERENTARI (80 49 85) 
— 15; 18
© Provocarea dragonului: GIULFȘTI 
(17 55 46) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 10
• Sînt timid, dar mă tratez : PA
CEA (71 30 85) — 15; 17; 19
© Hangar 18 : VOLGA (79 71 26) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Luptătorii din valea misterioasă : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Ciclu de filme muzicale : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
© Jandarmul se însoară : MIORIȚA 
(14 27 14) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 19

teatre 
mică a Teatrului Național) : Parada 
melodiilor — 18,30
• Opera Română (13 18 57) : O noapte 
furtunoasă, Gianni Schicchi — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : O zi de odihnă 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 18 
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
O dragoste nebună, nebună, nebună 
— 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Cum vă place — 18; 

(sala Studio) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Giuleștl, 
18 04 85): Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18.30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cîntă ciocirlie 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pînzele sus ! — 18
O Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 15; 18,30
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Baba Hîrca — 18,30



IN DIVERSE ȚARI ALE LUMII

PENTRU DEZARMARE Șl PACE
Inițiativă a mișcării pentru pace poloneze' VARȘOVIA 9 (Agerpres) — După ) cum transmite agenția P.A.P., din 1 inițiativa Comitetului național polonez pentru pace, la Varșovia a1 avut loc adunarea constitutivă a „Consiliului pentru cercetarea pro-**

*

blemelor păcii". Din el fac parte personalități ale vieții științifice și culturale. Principalul scop al creării consiliului constă, în intensificarea cercetărilor științifice poloneze asupra problemelor păcii.
împotriva „războiului stelelor"TOKIO 9 (Agerpres). — In Japonia a fost publicat apelul împotriva participării țării la lucrările legate de programul american i „Inițiativa de apărare strategică". ’ Apelul, semnat de peste 1 500 de ț personalități de frunte ale vieții științifice, culturale, de .specialiști
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din diferite domenii tehnice, va fi afișat în universități și instituții de cercetări științifice din Japonia.Participarea la programul așa- numitului „război al stelelor" — se subliniază în apel — contravine Constituției țării și aduce prejudicii cercetărilor științifice în scopul dezvoltării.
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PARIS : ConvorbiriPARIS 9 (Agerpres). — O delegație a Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a făcut o vizită in Franța, la invitația Partidului Comunist Francez, La Paris, delegația a avut convorbiri cu tovarășii Gaston Plisson- nier și Maxime Gremetz, membri ai Biroului Politic, secretari ai C.C. al P.C.F., în cadrul cărora s-a procedat Ia o informare reciprocă asupra activității celor două partide pe plan intern și internațional.S-a exprimat satisfacția reciprocă

româno-francezepentru evoluția pozitivă a raporturilor de colaborare și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.F., subliniindu-se dorința de a le dezvolta în continuare. *Șeful delegației P.C.R. s-a întilnit, de asemenea, cu Jacques Kosciusko- Morizet. secretar național al partidului Adunarea pentru Republică. Au fost abordate aspecte ale dezvoltării raporturilor de colaborare din- , tre cele două partide, dintre România și Franța, relevindu-se necesitatea promovării destinderii, dezarmării și cooperării in Europa și în lume.

ORIENTUL MIJLOCIU

NAȚIUNILE UNITE

Ședință solemnă a Comitetului special al O.N.U. 
împotriva apartheidului

consacrată aniversării a 75 de ani de Ia înființarea 
Conqresului Național African (A.N.C.)

Obiectiv prioritar: 
interzicerea tuturor experiențelor nucleare

conferință de presă că organizația i 
sa, care include in prezent 140 000 ) 
de membri, iși va intensifica efor- i 
turile pentru a determina guvernul ■ 
țării să răspundă in mod cores
punzător 
Uniunea 
recție, în paralel cu acțiunile pen- . 
tru înghețarea armamentului nu- \ 
clear!

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Interzicerea tuturor experiențelor 
nucleare rămine un obiectiv prio
ritar al forțelor care luptă pentru 
pace din Statele Unite, a declarat 
David Cortright, directorul execu
tiv al Comitetului pentru o politică 
nucleară sănătoasă.

După cum informează agenția 
A.D.N., Cortright a subliniat intr-o

. . „_______
inițiativelor luate de ț 

Sovietică in această di- ț
Seminarul internațional de la Dhaka

economico-socială, Ia
DHAKA 9 (Agerpres). — Cu un apel la continuarea eforturilor pentru înfăptuirea dezarmării și orientarea resurselor spre activitățile de dezvoltarerespectarea cu strictețe a principiilor înscrise în Carta O.N.U., in capitala R.P. Bangladesh au luat sfîrșit lucrările unui seminar internațional asupra securității state-

lor mici. In cursul dezbaterilor, participanții au subliniat că dialogul, tratativele, înțelegerea reciprocă constituie factori determinanți în asigurarea securității țărilor mici. De asemenea, ei au relevat importanța cooperării pentru pacea, progresul, dezvoltarea și stabilitatea statelor, relatează agenția China Nouă.

\
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<
Necesitatea soluționării problemei datoriei 

externe a Americii Latine
subliniată într-un document al C.E.P.A.L.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — La sediul O.N.U. din New York a avut, loc o ședință solemnă a Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului, consacrată aniversării a 75 de ani de la înființarea Congresului Național African (A.N.C.) din Africa de Sud, organizație de masă din R.S.A., care luptă pentru abrogarea sistemului de apartheid. La ședință au fost pre- zenți reprezentanții țărilor care fac parte din mișcarea de nealiniere, din Organizația Unității Africane, din grupuri regionale ale statelor membre ale O.N.U., ai unor organizații internaționale.în mesajul adresat adunării, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat convingerea că țelurile pentru care luptă Congresul Național African — egalitatea politică,, economică, socială și culturală — vor fi atinse. El a relevat necesitatea încetării acțiunilor represive ale autorităților de la Pretoria împotriva populației de culoare, eliberarea deținuților politici din R.S.A. și începerea unui dialog în vederea găsirii unor soluții pașnice pentru ieșirea din situația de criză, relatează agenția T.A.S.S.LONDRA 9 (Agerpres). — O amplă adunare a fost organizată la Londra pentru a marca împlinirea a 75 de ani de la crearea Congresului Național African (A.N.C.) din Africa de Sud. A fost reînnoit cu acest prilej apelul la intensificarea sprijinului

pentru lupta poporului sud-african. Au participat membri ai parlamentului Marii Britanii, ambasadori ai statelor africane din prima linie, reprezentanți ai Organizațiilor Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). ai Mișcării Anti-Apar- theid (A.A.M.) și ai sindicatelor britanice.Luind cuvîntul, Pallo Jordan, membru al Comitetului Executiv Național al A.N.C., și-a. exprimat încrederea în victoria luptei poporului sud-african, condus de Congresul Național African, împotriva regimului de apartheid și a adresat un apel lâ extinderea sprijinului din partea comunității internaționale pentru făurirea unei Africi de Sud libere, democratice și nerasiale, relatează agenția China Nouă.PRETORIA 9 (Agerpres). — în a- ceste zile, cînd pe plan international se aniversează 75 de ani de la crearea Congresului Național African (A.N.C.) — care găsește un larg sprijin in Africa de Sud, atit din partea populației de culoare, cit și a unor largi pături ale albilor — autoritățile de la Pretoria au declanșat o campanie de represiune împotriva acelor organe de presă ce își permit o oricît de vagă aluzie Ia organizația de luptă a populației de culoare.Un simplu anunț despre existența A.N.C., inserat într-un ziar, a- trage după sine ancheta autorităților rasiste, relevă agenția Taniug.

BEIRUT 9 (Agerpres). — Noi îrici— dente au marcat situația din Liban vineri, starea de încordare menți- nindu-se. Sudul țării, cit și regiunea capitalei au fost scena unor e- voluții pe plan politic și militar potrivnice eforturilor în direcția normalizării situației interne. Agențiile internaționale de presă transmit că avioane.de luptă israeliene au întreprins noi raiduri asupra zonelor sudice libaneze, bombardînd sectoare din apropiere de Saida, unde au provocat importante pagube materiale. Raidurile au fost confirmate de un purtător de cuvint militar, la Tel Aviv, relevă U.P.I. La aeroportul internațional Beirut au fost semnalate, spre sfîrșltul zilei, noi explozii de obuze, lansate în timpul duelurilor dintre milițiile rivale din zonă. Aceasta, la puțin timp după redeschiderea traficului, suspendat pentru 30 de ore din cauza tirurilor.Pe plan politico-diplomatic continuă eforturile de restabilire a calmului. France Presse arată că in prezent un grup de mediere iranian acționează pentru încetarea luptelor în zona taberelor de refugiați palestinieni.
Poziția P.C.F. în legătură 

cu situația economică 
și politică din FranțaPARIS 9 (Agerpres). — Prezentind, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Paris, poziția P.C. Francez cu privire la actualele probleme ale situației economice și politice interne, Andre Lajoinie, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.F.. a menționat că P.C.F. sprijină pe deplin lupta justă a feroviarilor, energeticienilor, docherilor și personalului din transporturile publice din Franța.In context, el a relevat că cercurile conducătoare încearcă să-i acuze pe comuniști de „incitare". a muncitorilor la acțiuni care provoacă „haos economic". Dar, după opinia P.C.F., tocmai guvernul poartă răspunderea pentru actuala criză și scăderea nivelului de trai al oamenilor muncii, a conchis Lajoinie.

Acțiuni agresive ale regimului de ia Pretoria 

pe teritoriul Angolei

moscova : 0 declarație a guvernului sovietic privind 
conflictul dintre Iran și IrakMOSCOVA 9 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. relatează că intr-o declarație a guvernului sovietic, dată publicității Ia Moscova, se sublinia-*  ză că U.R.S.S. se pronunță pentru încetarea cit mai grabnică a conflictului armat dintre Iran și Irak, pentru soluționarea la masa tratativelor a problemelor litigioase dintre cele două țări. La baza reglementării — se arată în declarație —

trebuie să stea principiile respectării reciproce a suveranității, integrității teritoriale, neamestecului în treburile interne, precum și revenirea la frontierele existente între Iran și Irak înainte de începerea conflictului. Guvernul sovietic, se menționează, va sprijini eforturile menite să ducă la soluționarea pașnică a conflictului.
Comunicat sovieto-finlandezHELSINKI 9 (Agerpres). — Comunicatul publicat la încheierea vizitei in Finlanda a președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. Rîjkov, subliniază că o importanță primordială pentru întreaga umanitate o are intensificarea eforturilor în vederea eliminării pericolului nuclear, asigurării unei păci trainice, consolidării tendinței de însănătoșire a climatului internațional, menținerii și întăririi procesului spre destindere.Exprimindu-și satisfacția față de rezultatele Conferinței de Ia Stockholm pentru măsuri de încredere și

securitate și pentru dezarmare în Europa, cele două părți au arătat că și reuniunea general-europeană de la Viena ar putea contribui Ia realizarea acestor deziderate, la înfăptuirea unor măsuri de dezarmare, inclusiv la reducerea forțelor armate și armamentelor de la Atlantic la Ural. Comunicatul reafirmă importanța creării unei zone denucleari- zate în nordul Europei, care ar avea efecte pozitive pentru securitatea tuturor statelor din regiune, ar influența favorabil situația de pe întregul continent european.
■ AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: '

CIUDAD DE MEXICO 9 (Agerpres). — Comisia Economică a O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.) consideră că politicile de austeritate și recesiune aplicate în regiune pentru a se putea onora obligațiile deja insuportabile ale datoriei externe nu trebuie continuate. Potrivit C.E.P.A.L., este absolut necesar să fie găsite formule capabile să ușureze povara datoriei externe. Aceste idei sint conținute în documentul ce va fi dezbătut în Mexic, în perioada 19—23 ianuarie, în cadrul reuniunii extraordinare a C.E.P.A.L., document care conține două modalități de soluționare a problemei datoriei externe. Prima este ca rambursarea datoriei externe să fie subordonată posibilităților de plată ale fiecărei țări, ținîn- du-se cont de prețurile la principalele produse de export, de totalul veniturilor în devize și de produsul intern brut. A doua soluție se referă la reducerea imediată a dobinzi- lor și crearea de facilități debitorilor din partea organismelor financiare internaționale. Documentul semnalează că transferul de capital în afara. Americii Latine în ultimii patru ani

a fost de ordinul a 122,7 miliarde dolari.GEORGETOWN 9 (Agerpres). — In perioada 9—11 martie, țările nealiniate vor participa la o reuniune ex-traordinară la nivel ministerial organizată la Georgetown, capitala Guyanei, pentru a lua in considerare situația din America Latină și Caraibi, informează agenția Prensa Latina.Hotărirea în acest sens a fost a- doptată în cadrul unei recente reuniuni a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate, desfășurată la New York, menționează sursa citată.Necesitatea de a se convoca o reuniune ministerială extraordinară a Biroului de coordonare pentru a dezbate situația existentă în această regiune a fost relevată inițial la conferința miniștrilor de externe din țările nealiniate, care a avut loc la Luanda, în 1985. Ulterior, atît conferința ministerială de la Delhi, cit și reuniunea la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern de la Harare, desfășurată anul trecut, au confirmat necesitatea și importanța unui astfel de forum.

LUANDA 9 (Agerpres). — Trupe regulate sud-africane au atacat unități ale armatei angoleze, în zona de frontieră cu Namibia, în mai multe rînduri începînd din decembrie, anul trecut, și continuind în ianuarie — s-a anunțat oficial la Luanda.Citind surse militare, agenția an- goleză de presă Angop precizează că forțe de ușcaf și aeriene, sud- africane au început operațiunile o- fensive la 19 decembrie împotriva armatei naționale a Angolei, iar la 3 și 4 ianuarie au fost angajate

lupte din nou în apropierea orașului Xangongo, situat la circa 100 km în interiorul teritoriului național angolez.Trupele sud-africane au intrat pe teritoriul angolez prin mai multe puncte situate de-a lungul unui front de 250 km — de la Golful Tigrilor,, pe coasta atlantică, pînă în regiunea de est, în provincia Cupene. Forțele sud-africane, formate din trei batalioane, au fost sprijinite de peste 150 de vehicule blindate, elicoptere și avioane de vînătoare.
Tensiuni monetare vest-europeneBRUXELLES 9 (Agerpres). — Ministrul belgian al finanțelor, Mark Eyskens, președinte in exercițiu al Consiliului miniștrilor finanțelor al C.E.E., a declarat că nu vede nici un motiv pentru care ar fi nevoie să se procedeze la o realiniere a ratelor de schimb in interiorul Sistemului Monetar (vest)-European. Ministrul belgian a declarat că menține permanent legătura cu ceilalți miniștri de finanțe din țările C.E.E. în vederea soluționării actualei tensiuni intervenite in cadrul S.M.E. ca urma

re, în principal, a devalorizării francului față de marca vest-germa- nă. După opinia ministrului belgian, nu există suficiente motive economice pentru a se proceda la o realiniere în cadrul S.M.E.Din S.M.E. fac parte Franța, R.F. Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Irlanda și Danemarca. Potrivit statutului acestui organism, țările membre se obligă să păstreze o anumită marjă a fluctuației monedelor naționale.

Pentru o soluție politică 
a crizei 

din America CentralăCIUDAD DE PANAMA 9 (Agerpres). — Turneul pe care urmează să-l efectueze in America Centrală miniștrii de externe ai Grupului de la Contadora (Columbia, Mexic, Panama și Venezuela) și Grupului de sprijin (Argentina, Brazilia, Peru și Uruguay), ca și secretarii generali ai O.N.U. și O.S.A. este de. cea. mai mare importanță pentru pacea in rer giune, pentru armonizarea pozițiilor diferite existente in vedetea semnării „Actului de pace și cooperare in America Centrală" — a declarat ministrul panamez al relațiilor externe, Jorge Abadia.„Noi dorim doar să găsim soluții politice armonioase care să ateste că inițiativele Grupului de la Contadora continuă să fie unica opțiune viabilă pentru o soluție pașnică în America Centrală, efectivă și de durată, de natură să înlăture pericolul unui război", a subliniat ministrul panamez.După cum s-a mai anunțat, periplul misiunii de pace și bune oficii în America Centrală va începe la 17 ianuarie și va avea ca etape succesive Costa Rica, Nicaragua. Honduras, El Salvador și Guatemala.

ÎNTR-UN INTERVIU acordat | postului de televiziune japonezN.H.K., Erick Honecker, secretar general al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G.. a afirmat dorința țării sale de a in- I tensifica dialogul cu Japonia, informează agenția A.D.N. Aceasta, | a spus el, corespunde necesității de I a stimula schimbul de vederi intre reprezentanți ai statelor cu sisteme . social-politice diferite cu scopul de a îmbunătăți relațiile Est-Vest și a ' elimina pericolul unui nou război mondial — informează agenția I A.D.N.
PREȘEDINTELE S.U.A., Ronald . Reagan, a revenit la Casa Albă, după ce a fost internat, timp de 1 patru zile, la spitalul Bethesda, din Washington, unde a fost supus | unei intervenții chirurgicale. în I buletinul medical dat publicității de Casa Albă se arată că „toate | evoluțiile postoperatorii sint nor- I male", transmit agențiile internaționale de presă.I LA CIUDAD DE MEXICO a avut I loc o reuniune a Consiliului Executiv Național al Partidului Revo- [ Iuționar Instituțional (P.R.I.). Par- 

I ticipanții au ales noul Consiliu Executiv Național, format din 22 de■ membri. In funcția de secretar ge

neral al P.R.I. a fost ales Humberto Lugo Gil. .
CONDAMNARE. Secretariatul 1 Comitetului pentru Reunificarea Pașnică a Patriei condamnă, in- I tr-un comunicat. regimul de la | Seul pentru manevrele de război și politica promovată, care pun in ■ pericol viața compatrioților din jumătatea de nord a republicii, in- ' formează ACTC. Totodată, in document se cere autorităților din I sud să răspundă pozitiv propune- | rilor R.P.D. Coreene privind reunificarea pașnică a patriei, i

DIVERSE GRUPĂRI SOCIALE 
DIN HAITI AU CONVOCAT UN , 
CONGRES AL FORȚELOR DE
MOCRATICE pentru punerea baze- * lor unei organizații unitare care să militeze pentru împlinirea as- I pirațiilor maselor populare, să | dezbată și să prezinte autorităților revendicările acestora — transmite > agenția Prensa Latina. La o conferință de presă, purtători de cu- vint ai comitetului de organizare a congresului — ce va avea loc in I ultimele zile ale lunii în curs — au relevat că se are in vedere realizarea unității de acțiune a dife- [ ritelor organizații sociale, studențești, țărănești și umanitare hai- 1 tiene in lupta pentru democrație.

„UN TEST PENTRU ALIANȚA ATLANTICĂ"
Ziarul „Washington Post" despre Intensificarea 

curentului de opinie în favoarea retragerii rachetelor 
nucleare din Europa occidentală

Experiențele nucleare— atentate la viațat 
pacea și sănătatea planetei

Criza ecologică planetară a devenit o realitate profund îngrijorătoare, relația „om-natură“ evoluind in a doua jumătate a acestui secol spre o stare periculoasă, deoarece acțiunile omului asupra mediului nu țin seama de legitățile obiective ale ecologiei. Această înrăutățire — revers nefast al progresului tehnologic — a condus la poluarea a numeroase medii naturale, afectind atmosfera, mările și oceanele lumii, a condus la dispariția (sau în pragul acesteia) a numeroase specii de plante și animale, a lezat profund peisajul natural. Poluarea solului, apelor și a o- ceanului aerian, în special cu deșeuri Industriale, reprezintă o mare racilă a secolului nostru, cu urmări de viitor imprevizibile prin gravitatea lor.Dar, prin consecințele sale extrem de nocive, uneori ireversibile, forma cea mai gravă de poluare a mediului o reprezintă, fără îndoială, poluarea determinată de iraționala cursă a înarmărilor și, in acest cadru, de testarea și perfecționarea armelor de distrugere în masă, în primul rind a armamentului nuclear, care constituie un atentat la viață, la pacea și sănătatea planetei.Este astăzi o realitate tragică că în arsenalele mondiale s-au acumulat între 55 000—60 000 de încărcături (focoase) nucleare, a căror putere de distrugere întrece de cîteva milioane de ori pe cea a bombei de la Hiroshima. Or, această imensă capacitate de distrugere — capabilă să ducă la dispariția vieții și civilizației pe Terra — este rezultatul experiențelor nucleare, care au continuat în perioada postbelică, numărul lor depășind 600 âin care Peste 60 la sută au fost efectuate in ultimele două decenii. Este adevărat, puterea fiecăreia din încărcăturile nucleare detonate experimental în ultimii ani s-a înscris între valorile de 20 și 150 kilotone TNT (trinitrotoluen), dar nu trebuie omis că in perioada anilor ’50—’60 se testau bombe cu hidrogen de multe megatone, majoritatea in atmosferă.Or, consecințele teribile ale acestor teste cu armele nucleare, atit a- supra zonelor unde au fost efectuate. cit și asupra sistemului ecologic planetar, in ansamblu sint cunoscute — deși, in realitate, doar parțial.

In noiembrie 1952, de pildă, ca urmare a exploziei experimentale u uneia din primele bombe americane cu hidrogen (10 megatone, adică de 800 de ori mai puternică decit cea de la Hiroshima, care avea „doar" 13 kilotone), una din insulele Eni- wetok a dispărut pur și simplu de pe harta Pacificului. Perfecționind in continuare această bombă, S.U.A. au procedat la 1 martie 1954 la explozia în atmosferă a bombei termonucleare botezată „Bravo", de 1200 de ori mai puternică decit cea de la Hiroshima. Locuitorii atolului Riongelap și marinarii unui vas de pescuit japonez, aflați la circa 170 km depărtare de locul exploziei, au avut în mod grav de suferit. Iată numai două exemple din multitudinea celor ce ar putea fi citate în legătură cu urmările tragice ale exploziilor nucleare experimentale.De altfel, încă în 1950 Albert Einstein atrăsese atenția asupra gravelor primejdii ale acestor experiențe, afirmînd : „...Infestarea radioac
tivă a atmosferei, deci nimicirea ori
cărei forme de viață pe Pămint, a 
devenit o posibilitate tehnică. Carac
terul sinistru al acestei evoluții de
curge din tendința ei aparent impla
cabilă. Fiecare pas apare ca o con
secință inevitabilă a celui precedent. 
In cele din urmă ne apropiem din 
ce in ce mai clar de nimicirea ge
nerală". Aceste avertismente nu au fost luate în considerare. Mai mult, „clubul puterilor nucleare" s-a extins, cuprinzind treptat și alte state, care, la rîndul lor, au procedat la explozii experimentale cu arme atomice în diferite regiuni ale lumii.Este adevărat, în 1963 a fost semnat Tratatul pentru interzicerea experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul extraatmosferic și în apă. Dar la acest tratat nu au aderat toate statele nucleare. In același timp, a avut loc o intensă și neîntreruptă escaladă a experiențelor atomice subterane — numărul testelor de acest gen depășind 700 numai *n perioada 1963—1980 ! Concomitent desfășurării experiențelor subterane au avut loc și o serie de teste în atmosferă, e- fectuate de către statele posesoare de arme nucleare care nu semnaseră tratatul din 1963. Toate acestea laolaltă nu puteau să nu aibă grave re

percusiuni asupra mediului înconjurător.Este bine cunoscut de peste patru decenii că o explozie nucleară efectuată în atmosferă provoacă — pe lingă radiația ionizată nocivă pentru organismele vii — trei feluri de căderi radioactive : bucăți de rocă radioactivă diseminate pe o rază de cîteva zeci de km de la centrul exploziei ; praful încărcat cu radioizo- topi „aruncat" în troposferă ; nori de particule ușoare ionizate lansate în stratosferă, capabili să facă rapid înconjurul Pămîntului, purtați de vîn- turi și să recadă pe sol foarte încet, în cîțiva ani. în plus, praful radioactiv, generator al diferitelor forme de cancer și al unor mutații la nivelul cromozomial, dispersat rapid în atmosferă și readus pe sol în timpul ploilor și al zăpezilor, provoacă infestarea aerului inspirat, a apei, a faunei și florei.In numeroasele teste nucleare e- fectuate în atmosferă de puterile a- tomice, începînd de la finele celei de a doua conflagrații mondiale, între 10 și 20 de tone de plutoniu radioactiv „neexplodat" s-a dispersat în atmosfera planetară, pornind din zonele Bikini și Eniwetok, Novaia Zemlia și Insulele Aleutine, deșertu- rile Nevada, Sinkiang și Sahara, ato- lurile lyiururoa, Christmas și Fanga- taufa... In anul 1966 omenirea a fost din nou alarmată de pericolele contaminării radioactive : un accident aviatic a condus la căderea în zona localității spaniole Palomares a patru bombe cu hidrogen, pierdute de un avion american, ceea ce a provocat o dispersare de plutoniu radioactiv.Savanți de reputație mondială, ca Bertrand Russell, Linus Pauling, Albert Schweitzer, Niels Bohr, Jack Geiger, Paul Samuelson, Carl Sagan, fără a mai aminti de Einstein, au atras, în repetate rînduri, atenția asupra pericolului căderilor radioactive, ca urmare a exploziilor în atmosferă, pentru specia umană, mai ales privind mutațiile provocate de radiații din punct de vedere genetic. Desigur, se pot lua unele măsuri de protecție, dar acestea nu pot să aibă decit un caracter foarte limitat și depind chiar și de eficacitatea mijloacelor acustice, seismice, optice și radio de localizare a unei explozii-

test, de regulă ascunsă opiniei publice.Permițînd efectuarea de explozii în subteran, cu condiția să nu rezulte contaminări radioactive detectabile în afara granițelor țării care e- fectuează testele subterane, Tratatul din 1963 a lăsat, din păcate, drum liber perfecționării armelor de distrugere în masă, deși el rămine în istorie ca primul acord internațional de renunțare parțială la experiențele atomice.Cercetările științifice arată, fără putință de tăgadă, că nici testele subterane nu sînt lipsite de riscuri deosebit de grave pentru specia u- mană, fără a mai aminti de biosfera planetară ; deși verificările par a arăta că produsele de fisiune ale exploziilor nucleare, precum și cantitățile de plutoniu nefisionate rămîn fixate în rocile topite ale cavității unde au loc exploziile, poligonul testelor nucleare devine repede suprasaturat de produse radioactive. Dacă explozia are loc sub adincimea „de siguranță", atunci pămîntul se lasă și formează un crater în formă de pîlnie ; este cazul craterului cu diametrul de 36Î m și adincimea de a- proape 100 m, provocat în deșertul Nevada de explozia unui dispozitiv de aproape 100 kilotone. în anul 1952. Atunci adincimea exploziei a fost de aproape 200 m ; în cazul cînd explozia ar avea loc la o adîncime inferioară, rocile care vor fi aruncate de forța exploziei vor fi „saturate" de produse radioactive ce vor provoca infestarea unei zone întinse, fără a mai aminti și de ridicarea unor nori de praf radioactiv în atmosfera înaltă, de unde își vor urma traseul aducător de moarte la fiecare ploaie sau cădere de zăpadă.Pe de altă parte, o dată cu „aerisirea" cavităților unde au loc asemenea explozii, sînt lansate în atmosfera înaltă numeroși radioizo- topi care, aduși de ploi, pot infesta recoltele, în general biosfera, cu toate consecințele ce decurg de aici.De asemenea, așa .cum rezultă din studiile devenite publice, experiențele nucleare, chiar în subteran, au și alte consecințe, de altă natură, încă neelucidate pe deplin. Există aprecieri potrivit cărora experiențele subterane, a căror intensitate se măsoară pe scările de gradație ale cu

tremurelor, ar avea și unele efecte asupra mișcărilor tectonice. în aceeași ordine, nu trebuie omis că în pofida introducerii unor sisteme de măsură și control ale tehnologiei reacțiilor nucleare, se pot înregistra — cum de altfel s-a și întimplat — defecțiuni serioase, cu toate urmările nefaste ce pot decurge de aici.Actualele explozii nucleare subterane tot mai numeroase (perfecționarea unui nou dispozitiv nuclear implică uneori pînă la peste 100 de teste !) au inclus și experiențe cu lasere atomice, destinate, după cum se știe, proiectului „războiul stelelor", de militarizare a spațiului extraatmosferic, ceea ce deschide perspectiva funestă de extindere a cursei înarmărilor nucleare și în Cosmos.Tocmai pornind de la asemenea realități inexorabile, de la constatări întemeiate științific, România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu s-au pronunțat și se pronunță cu cea mai mare fermitate pentru încetarea imediată și interzicerea experimentării oricăror arme nucleare, indiferent de mediul in care ar urma a fi efectuate. In virtutea acestei poziții ferme,, țara noastră a salutat din primul'moment și a sprijinit pe deplin moratoriul unilateral asupra experiențelor nucleare hotărît de U.R.S.S. și, în același timp, a condamnat continuarea acestor experiențe de către S.U.A. și alte state nucleare, întreprinzînd demersuri intense pentru încetarea acestora. In lumina recentei declarații a guvernului sovietic, care a anunțat că va relua experiențele nucleare dacă S.U.A. vor continua să efectueze asemenea teste în 1987, apare cu atît mai necesar să se țină seama de interesele vitale ale tuturor popoarelor și să se treacă la interzicerea tuturor experiențelor cu arme atomice.In opinia cercetătorilor și oamenilor de știință români, ca și a întregului nostru popor, adoptarea unei asemenea hotărîri ar răspunde dezideratelor vitale ale omenirii, ar deschide calea încetării cursei înarmărilor nucleare, oferind, totodată, generațiilor prezente și viitoare cadrul natural armonios de dezvoltare și progres.
Conf. dr. inq. 
Florin ZAGĂNESCU

In decurs de un an și ceva, unele axiome ale politicii de apărare a Americii din epoca postbelică ar putea fi supuse celui mai serios test din ultimii 40 de ani, ca urmare a poziției a doi dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite : Marea Britanie și Germania occidentală, avînd ca sursă politica internă a celor două țări, și avînd ca efect erodarea premiselor care au stat inițial la baza alianței atlantice. Atit în Marea Britanie, cit și in Germania occidentală, principalele partide de opoziție se pregătesc pentru alegeri ple- dind pentru o retragere, cel puțin parțială, a armelor nucleare americane de pe teritoriile țărilor lor. S-ar putea ca partidele conservatoare, angajate față de statu quo-ul nuclear, să iasă învingătoare, dar dezbaterea nu va fi lipsită de consecințe.Ceea ce face de temut acest test electoral este faptul că lasă Statelor Unite un spațiu de manevră redus. Dacă un nou guvern britanic ar cere retragerea. în termen de doi ani, a rachetelor americane de croazieră din Marea Britanie, unde ar putea fi amplasate aceste rachete ? Cu siguranță nu în Germania occidentală, unde opoziția a cerut deja retragerea rachetelor de croazieră.Marea Britanie, privită de americani ca p redută a N.A.T.O., prezintă cea mai interesantă situație. Alegerile generale urmează a avea loc în luna iunie 1988, dar Partidul Laburist înregistrează deja un avantaj consistent asupra guvernului conservator în sondajele de opinie. Laburiștii au promis că, după preluarea puterii, vor acționa pentru - asigurarea retragerii tuturor rachetelor nucleare și a sistemelor de lansare americane din Marea Britanie și din apele ei teritoriale. Aceasta ar însemna închiderea tuturor bazelor de rachete „Cruise", a bazelor pentru avioanele „F-lll" și a instalațiilor din Scoția pentru submarine nucleare, ca și anularea planurilor guvernului conservator de a achiziționa subma-- rine „Trident". Laburiștii își propun, de asemenea, să renunțe la „sistemele strategice independente", for- fnate din submarine învechite „Polaris", pe care ar urma să le înlocuiască „Trident" ; vor cere N.A.TO. să adopte politica „de a nu recurge primul" la armele nucleare și vor urmări retragerea tuturor armelor nucleare și strategice de pe frontul central N.A.T.O.Poziția antinucleară a laburiștilor nu este un fenomen singular. A treia forță politică britanică — „Alianța

dintre partidele social-democrat șl liberal", de care Va depinde echilibrul puterii în viitorul parlament — are și ea planuri proprii. Această a- lianță a declarat că va exercita presiuni asupra N.A.T.O. în vederea a- doptării unei politici „categoric defensive", bazată pe conceptele descurajării minime și bizuirii mai mari pe forțele convenționale. Totodată, va cere S.U.A. să propună un moratoriu asupra desfășurării noilor sisteme strategice, va propune o înghețare negociată a desfășurării rachetelor cu rază medie în Europa, in cadrul căreia Vestul ar înceta desfășurarea de noi rachete „Cruise" și „Pershing-2“ pină la un acord cu Tratatul de la Varșovia și va anula planurile de achiziționare a submarinelor „Trident".Numeroși liberali și unii social-de- mocrați ar merge chiar mai departe. Ei ar considera necesară scoaterea din funcțiune a submarinelor „Polaris", iar unii ar opta chiar pentru desființarea bazelor americane nucleare din Marea Britanie. Este probabil că liberalii vor ciștiga mal multe locuri în parlament decit so- cial-democrații, ceea ce va conferi o pondere mai mare coaliției antinucleare.Situația din R.F.G. este similară. Partidul Social-Democrat, de opoziție, se îndreaptă spre alegerile pentru Bundestag din ianuarie anul a- cesta cu o platformă politică ce prevede încetarea desfășurării rachetelor nucleare americane în R.F.G. și retragerea celor deja amplasate, o- poziția față de S.D.I. („războiul stelelor") și un rol mai defensiv pentru trupele N.A.T.O. de pe frontul central european.Desigur, s-ar putea ca pînă la urmă totul să se termine cu „bine" pentru Washington. In R.F.G., forțele conservatoare, care, potrivit sondajelor de opinie, sînt în avantaj, ar putea ieși din nou învingătoare în alegeri. Sau social-democrații ar putea adopta o poziție mai moderată. Și în Marea Britanie s-ar putea evita un deznodămint dramatic. Majoritatea parlamentară conservatoare ar putea, probabil, să-și păstreze suficiente locuri pentru a rămine la putere și fără sprijinul altui partid. Dar perspectivele Partidului Laburist se îmbunătățesc din zi în zi.Nu este de mirare că înalte oficialități ale Administrației din S.U.A. sint îngrijorate sau se referă la evoluțiile politice din Marea Britanie ca la una din cele mai grave probleme cu care vor fi confruntate Statele Unite în următorii cițiva ani.
Iarnă grea în EuropaVARȘOVIA 9 (Agerpres). — Geru

rile puternice afectează in unele ra
muri activitatea industrială și buna 
funcționare a traficului feroviar și 
rutier, relatează agenția P.A.P. Tem
peraturile scăzute au determinat pro
ducerea unei avarii pe rețeaua de 
inaltă tensiune în zona centralei elec
trice „Ostrolenka", ceea ce a dus la 
întreruperea furnizării de energie 
electrică in partea de nord-est a Po
loniei.

Joi, la nord de munții Tatra și la 
Lublin s-au înregistrat temperaturi 
de minus 35 grade Celsius.

ATENA 9 (Agerpres). — Ninsori 
abundente au avut loc in nordul

Greciei, stratul de zăpadă ajunglnd 
pe alocuri la un metru grosime. 
Peste 200 de sate au rămas izolate, 
in regiune fiind declarată starea de 
urgență.

In întreaga Peninsulă Scandinavi 
s-au înregistrat in ultimele zile tem
peraturi extrem de scăzute. Două 
persoane și-au pierdut viața in 
Finlanda, unde mercurul termome
trelor a coborit la minus 30 grade. 
In Norvegia, în districtul Finnmark 
din nordul țării, s-au. înregistrat mi
nus 46 grade, meteorologii aștep- 
tind să se ajungă la un „record" 
absolut, respectiv minus 51 de gra
de. (Agerpres)
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