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RESURSELE ENERGETICE
ASIGURATE RITMIC, INTEGRAL!
Elaborat în spiritul Indicațiilor și orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, reoentul Decret al Consiliului de Stat cuprinde o se
rie de obligații și răspunderi precise pentru producătorii de resurse ener
getice, precum și pentru toți factorii de care depinde realizarea produc
ției de energie electrică stabilite. în spiritul sarcinilor subliniate la șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. in acest act normativ
sint prevăzute măsuri si acțiuni eficiente menite să asigure pe toata filiera
de la mină la termocentrală organizarea corespunzătoare a muncii. întări
rea ordinii și disciplinei, folosirea deplină a mijloacelor din dotare, astfel
incit sistemul energetic național să asigure permanent energia necesară
desfășurării în bune condiții a activității productive din toate sectoarele
economico-sociale. Pentru ca termocentralele să funcționeze din plin și să.
livreze cantități tot mai mari de energie electrică, esențial este să se
asigure aprovizionarea ritmică cu cărbune. De la mină la termocentrală

0 experiență
care demonstrează
avantajele bunei organizări
„.Punctul de

Încărcare

Lupoaia.

cărbunele trebuie să ajungă cu maximă operativitate atît pentru satis
facerea consumului zilnic, cit și pentru realizarea stocurilor necesare in
sezonul rece. Factorii de resort, respectiv Ministerul Energiei Electrice.
Ministerul Minelor si Ministerul Transporturilor si Telecomunicațiilor, au
stabilit, de comun acord, programe zilnice de livrare a cărbunelui pentru
fiecare bazin minier in parte, in care sint cuprinse și măsuri de asigu
rare a mijloacelor de transport. Concret, se ține o evidență clară a va
goanelor aflate la încărcare, pe drum sau la descărcare in anumite pe.rioade.
Cu toate acestea, se constată că transportul cărbunelui nu se efec
tuează ritmic, iar eficiența măsurilor amintite se Iasă încă așteptată. Pen
tru a desprinde cauzele acestor neajunsuri am urmărit cum se desfă
șoară livrarea cărbunelui din bazinul carbonifer Motru, unul din principalii furnizori de lignit.

De la mină la termocentrală
- o răspundere unică pentru livrarea
cantităților de cărbune prevăzute

De aici se livrează cea mai mare
parte a cărbunelui extras din mi
nele și carierele Combinatului mi
nier Motru. Activitatea se desfă
șoară în ritm corespunzător pe toate
Totodată, avem echipe de întreținere
cele cinci linii de cale ferată unde
și reparații care intervin cu operati
sint vagoane care așteaptă la încăr
vitate pentru eliminarea oricăror de
care. Pe linia centrală se realizează
fecțiuni ce pot sâ apară.
încărcarea vagoanelor. In cel mult
trei minute fiecare vagon se umple
Notăm și alte măsuri tehnico-orcu cărbune.
ganizatorice care au fost adoptate
pentru mărirea capacității de în
— înainte, durata de încărcare era
cărcare a cărbunelui : s-a realizat o
mult mai mare, ne spune maistrul
linie
de triaj, s-a construit o rampă
Gheorghe Puiu, șef sector la com'pentru
livrarea cărbunelui-bulgări.
partimentul de depozitare-încărcare
s-au executat drumuri și platforme
din cadrul întreprinderii miniere Lu
betonate în triajul de cale ferată;
poaia. Practic, aici exista un loc în
s-au modificat circuite de benzi pen
gust pe fluxul tehnologic. Specia
tru siguranța in funcționare a lor.
liștii din unitatea noastră au anali
Toate aceste acțiuni, precum și mozat șl au elaborat soluții tehnice ori
ginale și deosebit de eficiente, a ' dul judicios de organizare a muncii
permit desfășurarea susținută a ac
căror aplicare a condus la creșterea
tivității. Se poate spune cu deplin
substanțială a capacității de lucru.

temei că acest punct de încărcare
reprezintă un exemplu pentru toate
celelalte locuri de muncă similare
din cadrul combinatului minier.
Evident, esențial este că la punc
tul de încărcare cărbunele sosește
ritmic, in cantități suficiente. Acesta
este rezultatul acțiunilor între
prinse la întreprinderea minieră Lupoaia. Aici, dat fiind gradul mare
de mecanizare, un accent deosebit
s-ă pus pe utilizarea, întreținerea și
repararea în cele mai bune condiții
a excavatoarelor și echipamentelor
auxiliare. La aceste utilaje, in pe
rioada care a trecut din anul 1983
s-a realizat o productivitate ridicată,
de 816 metri cubi pe oră. Totodată,

o preocupare constantă s-a manifes
tat pentru Întărirea ordinii și dis
ciplinei în producție, pentru creș
terea ■ nivelului de pregătire profe
sională a tuturor lucrătorilor.

Cîteva cauze
ale neritmicității
în extracția cărbunelui
și rădăcinile lor
...Punctul de încărcare cariere
Jilț. Aici — o liniște nefirească. Nu
sint vagoane, dar n-ar fi niji prea
mult cărbune de încărcat. Depozitul
este aproape gol.
— De o sâptămină au scăzut sim
țitor cantitățile de cărbune livrat.
menționează maistrul Alexandru
Soare, șef de brigadă încărcări,
Avem utilaje cu care se poate asigura alimentarea în 24 de ore a cir-

Ion LAZAR
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Programul de îmbunătățiri
funciare - îndeplinit riguros!
Realizarea sarcinilor mari ce revin
agriculturii, corespunzător înfăptui
rii ferme a obiectivelor noii revoluții
agrare, impune, ca o componentă
esențială a amplului proces de dez
voltare și modernizare a acestei
ramuri de bază a economiei națio
nale, extinderea pină la nivelul ne
cesităților a irigațiilor, desecărilor
și a combaterii
eroziunii solului,
în acest domeniu de maximă însem
nătate pentru creșterea in ansamblu
a producției agricole, ca și pentru
Tealizarea de producții mari, sigure
și stabile in sectorul vegetal, din ini
țiativa și cu contribute directă a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost
elaborat și se află in plină desfășu
rare realizarea Programului național
de îmbunătățiri funciare. program
amplu, ce constituie o operă măreață,
fără precedent in istoria patriei noas
tre, de transformare a naturii. în
făptuirea obiectivelor din Programul
național de îmbunătățiri funciare,
care jalonează pină in perspectiva
anului 1990 principalele direcții de
acțiune pentru punerea in valoare
deplină și creșterea potențialului
productiv al tuturor categoriilor de
păminturi din țara noastră, necesită
in continuare mobilizarea intr-un
efort conjugat a tuturor forțelor ce
participă intr-un fel sau altul la
materializarea lui.
în ultimii ani, datorită grijii sta
tornice a conducerii partidului și
statului nostru pentru crearea unei
puternice baze tehnice și asigurarea
unor însemnate fonduri bănești și
materiale, s-au înregistrat rezultate
remarcabile în realizarea obiectivelor
din Programul național de îmbunătă
țiri funciare, rezultate care situează
țara noastră între țările cu cele mai
înaltp ritmuri de execuție la lucrările
de extindere a irigațiilor, desecărilor
și de combatere a eroziunii solului.
Privite prin această prismă, obiec
tivele de îmbunătățiri funciare sta
bilite pentru acest an sint la un
nivel superior. Astfel, planul pe 1988
prevede realizarea de amenajări noi
de irigații pe 650 000 hectare, de
secări — pe 400 000 hectare și comba
terea eroziunii solului — pe 243 000
hectare. în complex cu aceste lu
crări. planul prevede executarea de
completări și modernizări a sisteme
lor vechi de irigații pe 6t 000 hecta
re. a rețelelor de desecare — pe
158 000 hectare și introducerea dre
najelor subterane pe 33 400 hectare.
La toate aceste obiective prevăzute
a se realiza din fondurile statului,
de către unitățile de construcții spe
cializate, sint de adăugat sarcinile
ce revin consiliilor populare județe
ne și direcțiilor generale pentru agri
cultură privind executarea, cu
mijloacele șl resursele proprii ale
unităților agricole, a noi amenajări
locale de irigații pe 70 000 hectare
și de desecare — pe 40 000 hectare.
Pentru realizarea acestor capacități
noi de îmbunătățiri funciare a fost
alocat prin plan un volum de inves
tiții de aproape 10 miliarde lei.
Amploarea și dimensiunea obiec
tivelor din acest an impun, ca o con
cluzie majoră, faptul că infăntuirea
lor întocmai, la nivelul stabilit, re
prezintă un pas hotăritor, o condiție
esențială pentru îndeplinirea in an
samblu, la termenele prevăzute, a
întregului Program național de îm
bunătățiri funciare. Această cerință
majoră, eit și cea privind pregăti
rea temeinică, din timp, pentru folo-

sirea in anul viitor cu maximum de
eficiență a tuturor amenajărilor
existente de irigații, desecări și de
combatere a eroziunii solului, în
scopul obținerii de producții cit mai
mari, sint subliniate'cu insistență de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in Me
sajul adresat tuturor oamenilor mun
cii din agricultură cu prilejul „Zilei
recoltei".
Care este stadiul lucrărilor de
îmbunătățiri funciare ? în ce direc
ții trebuie să se acționeze în conti
nuare și ce probleme sint de solu
ționat, atit în planul îmbunătățirii
organizării și desfășurării activității,
cit și al asigurării bazei tehnice și
materiale, astfel incit să se creeze
toate condițiile pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor pe acest an ?
Privit în ansamblu, planul pe 9
luni la total investiții a fost îndepli
nit în proporție de 99,3 la sută, iar
la construcții-montaj — in' proporție
de 102,3 la sută, ceea ce este de
natură să sugereze că, in general,
activitatea din acest domeniu se
desfășoară corespunzător. Detaliind
însă activitatea desfășurată pină
acum pe județe și, în cadrul lor. pe
obiectivele aflate în execuție, rezultă

îi eram tovarăși de drum printr-un labirint de tuneluri săpat în
inima munților Caransebeșului.
Inginerul Ioan Pop.
constructor
hidroenergetician. ne explica felul
in care lucrează „cârtița" — o ve
ritabilă uzină de sfredelit mun
tele — deplasindu-se înainte, mereu
înainte, pe sine de cale ferată,
ghidată de o rază laser. Emoțio
nați. ii urmăream spusele, dar, in
același timp, nu ne puteam des
prinde de ideea că apele munților
vor aluneca, in curînd. prin tune
lurile pe care le străbateam, că
vor intilni turbinele în centrale
subterane, că...
— Se remodelează geografia fi
zică a țării — spunea hidroenergeticianul. E un proces construc
tiv de mare cutezanță tehnică si
științifică. în multe părți ale țării
acest lucru e fapt împlinit. Rriviți
o hartă a României. Revedeți
locurile străbătute de apele Bistri
ței. ale Argeșului, ale Someșului,
ale Oltului, ale Motrului și Cer
ne!. ale Sebeșului si ale Dunării.
Peste tot au intervenit și intervin
glndul și mina constructorului.
Nu-mi laud fără motiv uriașul co
lectiv de constructori hidroenerge
ticieni. din care fac parte, vă rog
să mă credeți : fiecare hidrocentrală construită într-un timp
scnrt constituie un argument,
în acest sens. fiecare hidrocentrală este un unicat. integrat
organic locului de amplasare. îmbogățlndu-i acestuia cu puteri
energetice impresionante configu
rația. Bicazul — gindiți-vă că pe
șantierele noastre încă mai mun
cesc constructori care au pus
umărul la ridicarea hidrocentralei
din acel munți ! — este începutul
a peste 100 de hidrocentrale din
tre care cele mai multe si-au
aprins luminile dună
Congresul
al IX-lea al partidului. Cercetați
harta țării... Dar mai potrivit este
să mergeți la fata locului...
— Să vizităm peste 100 de hidro-

serioase neimplinlri față de perioada
în care ne aflăm și, mai ales, exis
tența unor însemnate rezerve pentru
accelerarea lucrărilor. Astfel, nerealizările privind efectuarea lucrărilor
corespunzător graficelor întocmite
pentru punerea în funcțiune, la ter
men a noilor capacități de _irigații
sint localizate in județele
... —
.
Tulcea,
Buzău, Dîmbovița și Prahova, a
celor de desecare
în județele
Brăila, Buzău, Călărași, Dîmbovița,
Giurgiu. Ialomița, Olt, Prahova și
Teleorman, iar a celor de combatere a eroziunii solului
in județele Galați, Mehedinți, Tulcea.
Constanța și Călărași. Pe baza sta
diului lucrărilor, a timpului de lucru
efectiv ce a mai rămas, dar și a
bazei materiale asigurate prin repar
tiții, la Direcția generală de îmbu
nătățiri funciare din Ministerul Agri
culturii s-a -acreditat chiar ideea. ce
nu poate fi acceptată, că atît la iri
gații, cit. mai ales, la desecări și
combaterea eroziunii solului sarci
nile stabilite pe acest an nu pot fi
realizate integral. Este o situație

__________ Aurel PAPADIUC
(Continuare in pag. ax 11-a)

centrale?!... Cit timp ne-ar lua o
astfel de deplasare ?
însoțitorul nostru admite că în
treprinderea asta ar lua foarte
mult timp.
— Vă propun însă o soluție.
Duceti-vă la ..Porțile de Fier" 1.
Este una dintre cele mai îndrăz
nețe construcții. Vă » mărturisesc
sincer că eu. oriunde m-aș fi a-

| M ACTUALITATEA

Imagine din Satu Mare
Foto : S. Cristian

presie a geniului creator al po
porului român, a forței societății
socialiste pe care o edificăm in
România".
„Porțile de Fier" T„.
Construcția impresionează puter
nic pe oricine. Peste trupul Du
nării a fost construit un uriaș ba
raj flancat, pe dreapta si pe stin-
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Porțile energiei,
porțile progresului
flat, pe orice șantier, cînd se
anunța finalizarea cite unui obiec
tiv al marii construcții. îmi făceam
timp — ziua sau noaptea — și
alergam să fiu prezent la „Porțile
de Fier". Mă înțelegeți ? „Porțile
de Fier" I, ca realizare este is
torie unică, simbolică a acestui
timp de mari înfăptuiri, a „Epocii
Nicolae Ceaușescu". Tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se.
în acea perioadă. constructorilor
hidrocentralei, oamenilor muncii
din Drobeta-Turnu Severin — sint
cuvinte care nu se pot uita ! —
spunea : „Vă mindriți cu primul
pod construit acum aproape 2 000
de ani, așa cum, pe bună dreptate,
astăzi vă mindriți cu cea mal mare
hidrocentrală de pe Dunăre, ex-

ga de două impunătoare centrale
electrice, in imediata lor vecină
tate aflîndu-se ecluze modern uti
late, supravegheate electronic de
la înălțimea elegantelor turnuri d1
Comandă. Convoaie de șlepuri și
nave de tot felul urcă și coboară
pe Dunăre, trecind, zi și noapte,
prin strunga ecluzelor, după un
program riguros urmărit, care per
mite sporirea de patru ori a tra
ficului fluvial față de posibilită
țile lui existente înainte de anul
1964. anul debutului lucrărilor de
făurire a sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de
Fier".
, Pătrundem prin păienjenișul de
șosele în incinta
hidrocentralei.
Străbatem apoi coridoare largi, ni

TEZELE PENTRU PLENARA C C. AL P.C.R.

Corelația optimă
între acumulare și consum
factor de bază al progresului economico-social
O ' importanță excepțională pen
tru realizarea obiectivului strategic
fundamental al intrării României în
stadiul superior de tară mediu dez
voltată prezintă asigurarea, pe baze
științifice, a unei corelații optime
între acumulare și consum, ținind
seama, de acțiunea legilor economice
obiective și, in același timp, de rea
litățile concret istorice ale etapei in
care ne aflăm. Această problemă își
află reflectarea și în Tezele din apri
lie. Așa cum se subliniază in acest
document programatic, in care sint
trasate direcțiile continuității per
fecționării societății românești, bo
găția națională a României a ajuns
la 5 trilioane lei — creștere posi
bilă datorită alocării in ultimii 23
de ani a circa 33 la sută din venitul
național pentru fondul de dezvoltare.
„Iată de ce — precizează tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — va tre
bui să asigurăm și in viitor o repar
tizare justă a venitului național —
pentru fondul de consum circa 10
Ia sută și pentru fondul de dezvol
tare 30 la sută".
în întreaga evoluție a economiei
țării noastre în perioada de după
Congresul al IX-lea al partidului,
în opțiunile strategice ale dezvoltă
rii" economito-sociale și in mărețele
înfăptuiri din această glorioasă epo
că se regăsește plenar concepția
profund științifică și de larg ori
zont a ilustrului conducător al parti
dului și poporului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. potrivit căreia
creșterea accelerată a potențialului
economic al țării, temelie a progre
sului economico-social neîntrerupt,
implică in modul cel mai direct, ca
un factor determinant, optimizarea
raportului dintre acumulare și con
sum. menită să asigure o judicioasă
îmbinare între interesele imediate
și cele de perspectivă ale națiunii.
în condițiile întăririi și dezvoltării
proprietății socialiste, de stat și coo
peratiste, după Congresul al IX-lea al
partidului a fost asigurată o rată înal
tă a acumulării, ca singura cale pen
tru progresul economico-social al
țării, pentru recuperarea rămmerii
in urmă și ridicarea continuă a ni
velului bunăstării și civilizației so
cialiste. Se reflectă in această op
țiune — pentru care secretarul ge
neral al partidului a militat cu deo
sebită hotărire revoluționară și care
a constituit sursa economică a uria
șelor succese pe care poporul nos
tru
le-a
obținut
în
„Epoca
Nicolae Ceaușescu" — o profun
dă înțelegere a rolului decisiv
al forțelor de producție in dezvol
tarea economico-socială, în ridicarea
nivelului de trai material și spiri
tual al oamenilor muncii.
In Raportul la Conferința Națio
nală a partidului . din decembrie
1987. tovarășul Nicolae Ceaușescu
sintetiza, cu forța și clarviziunea

se deschid in față săli cu diferite
destinații și -alte coridoare ne în
drumă pașii, spre centrala electri
că. Urcăm, mai intii. la dispecerat
— o sală utilată cu nelipsitul pu
pitru de comandă de la care, prin
sistemul de sofișticate legături
electrice — veritabil sistem nervos
— tura de serviciu stăpinește și
reglează continuu pulsul celor șase

științifică ce li sint proprii, strălu
cita sa concepție privind raportul
dintre acumulare și consum : „Am
alocat, in ultimii 20 de ani. o trei
me din venitul național pentru fon
dul de dezvoltare. A fost necesar să
facem eforturi, să ne mulțumim, la
un moment dat, cu mai puțin, dar
am făcut aceasta pentru a asigura
înaintarea rapidă a patriei noastre
pe calea progresului economic și so
cial, încă de acum 20 de ani am pus
in fața partidului și poporului nece
sitatea unui ritm înalt și am hotărit
să mergem pe această cale, sublini
ind că dacă nu vom acționa astfel
țara noastră va rămine in urmă din
punct de vedere al dezvoltării și va
fi greu să mai recuperăm această
situație. Acum putem spune că am
ales o cale bună, justă, am dezvol
tat puternic patria noastră, am trans
format-o dintr-o țară slab dezvoltată
într-o tară industrial-agrară. Pe această bază am asigurat și creșterea
avuției naționale, a venitului natio
nal, a retribuției, a nivelului de
trai material și spiritual al poporu
lui".
Pe această bază, a fost posibilă
realizarea unui volum impresionant
de investiții, care, concomitent eu
creșterea potențialului
economiei
noastre naționale, a dimensiunilor
venitului național, s-a amplificat
considerabil de la un cincinal la
altul. Dacă în cincinalul 1961—1965
volumul investițiilor a fost de 209
miliarde lei. in cincinalul 1976—1980
acesta s-a ridicat la 932 miliarde lei,
în cincinalul 1981—1985 la 1 146 mi
liarde lei, pentru a ajunge în actua
lul cincinal la circa 1 200 miliarde
Iei.
Investițiile destinate economiei na
ționale au fost utilizate nu numai
pentru o simplă lărgire a obiectului
proprietății socialiste, a dimensiuni
lor aparatului productiv și a pro
ducției, ci, o dată cu aceasta, pen
tru realizarea unor importante mo
dificări structurale, pentru promo
varea cu hotărire a progresului teh
nic, a noilor cuceriri ale revolu
ției tehnico-științifice contemporane.
Drept urmare, economia noastră a
depășit starea de înapoiere econo
mică și va putea, la sfirșitul aces
tui cincinal, să dobindească. din toa
te punctele de vedere, caracteristi
cile unei economii cu nivel mediu de
dezvoltare.
Desigur, la actualul stadiu de dez
voltare a țârii care îndreptățește
perspective luminoase pentru anii
1990 și 2000 nu s-a ajuns intîmplător,
potrivit ,.mersului de la sine", esen
țială fiind, in acest sens, aplicarea
neabătută a politicii partidului nos
tru, concepția revoluționară, profund
novatoare a secretarului său general,
astfel incit in strategia dezvoltării
patriei, in sistemul de priorități, un
loc central s-a atribuit și se atribuie

Energia Dunării, transformată In
fulger electric, e sorbită in sis
temul energetic național, e împin
să în uriașele artere ale țării, ar
tere prin care capătă forță mii și
mii de uzine și fabrici, prin care
capătă lumină și forță mii și mii
de orașe și sate aflate la sute și
sute de kilometri depărtare.
Coborim in sala, hidroagregatelor.
Impresionantă — prin vastitatea
ei. Știm. jos. sub picioarele noas
tre. Dunărea e vinturată fără odih
nă de elicele turbinelor. încerci o
senzație cu totul deosebită gindindu-te la toatea acestea. închipuindu-ți masele de ape sprijinite in
umărul barajului reprezentindu-ți
metamorfoza forțelSr lichide în
cele electrice.' Aici, la Porțile de
Fipr. unde visul unor întregi generatii de hidroenergeticieni a
prins contur concret. începînd din
•toamna nu prea îndepărtatului an
....
1964, septembrie 7. cînd, de la hirtia de calc a proiectelor ingine
rești s-a trecut la prima lovitură
de tirnăeop.
Visul unor întregi generații de
hidroenergeticieni...
Fusese.
intr-adevăr, un
vis.
De-a lungul timpului se calculase
în fel și chip forța Dunării. Cal
hidroagregate aflate în funcțiune, ' cule impresionante, legate nu nu
acolo, in adincul centralei româ
mai de milioanele și milioanele
nești. Este ușor să ne reprezentăm
de kilowați care se iroseau in
același tablou în centrala iugo
sbuciumul haotic al Dunării, ci și
slavă. aflată in partea dreaptă a
de proiecte menite să pună frîu
întregii construcții. E liniște desăapelor, să netezească drum mai li
virsită. Beculete multicolore se
niștit și mai sigur navelor spre
aprind, se sting ; cînd și cînd,
Mare sau spre Europa centrală ;
sună cite un telefon, se' solicită
să pună capăt capriciilor înghețu- 1
cite o indicație inginerului-șef de
rilor și dezghețurilor devastatoare
ale apelor, ale viiturilor, care pustură sau acesta, folosind același
mijloc de comunicație, iși culege
tiău, in năvala lor. ogoarele, sa- *
informații suplimentare de la pos
tele, orașele riverane.
turi de veghe răspindite în uriașul
Cu ce mijloace s-ar fi putut
complex hidroenergetic. Pe moni
realiza acest vis ? Ce forte stăteau
toare de televiziune, în limbaj ci
fric luminos, se comunică lucrul
Dionisie S1NCAN
neîncetat al hidroagregatelor care
loan LĂZAREAN
„prelucrează normal apa Dunării",
cum se exprimă șeful de tură.
(Continuare în pag. a V-a)

creării condițiilor pentru continua
dezvoltare a proprietății socialiste.
Evoluția economiei noastre națio
nale. după Congresul al IX-lea al
partidului, demonstrează, cu marea
forță de convingere a faptelor, că
alocarea in modul arătat a venitu
lui național pentru acumulare și con
sum reprezintă alternativa sigură a
creșterii și modernizării continue a
potențialului tehnico-productiv al
tării, concomitent cu realizarea de
noi locuri de muncă, tot mai
moderne, consolidarea suveranită
ții si independentei naționale, ri
dicarea bunăstării materiale si spi
rituale a întregului popor. Datele
statistice de bază pun cu pregnantă
în evidență temeinicia acestei orien
tări strategice fundamentale, astfel
incit, in anul 1987, față de 1965, fon
durile fixe din economia națio
nală au sporit de circa 6 ori,
volumul de investiții de 4,5 ori
și venitul național de 4,9 ori. Pe
această bază trainică, retribuția me
die netă a personalului muncitor a
sporit în același interval de timp de
2.8 ori, iar cheltuielile pentru acțiuni social-culturale de la bugetul
statului de 5,6 ori. Totodată, prin
creșterea de 3,6 ori a vînzărilor de
mărfuri prin comerțul socialist, s-a

Dr. Constantin IUREA
(Continuare in pag. a Il-a)

BOTOȘANI : O nouă
capacitate de producție
La întreprinderea de articole
tehnice din cauciuc Botoșani a in
trat in funcțiune .noua capacitate
de sinteză a poliuretanului dur de
tip cauciuc și de producție a gar
niturilor din poliuretan. Directorul
tehnic al unității, Nicolae Epure,
menționa că noua unitate produce
un important sortiment de garni
turi utilizate la etanșarea subansamblelor care lucrează la pre
siuni mări. Aceste garnituri au o
rezistență superioară la uzură și ]a
corosivitatea
uleiurilor tehnice.
Este de remarcat faptul că noua
capacitate de garnituri din poliu
retan este prima instalație indus
trială concepută după instalațiapilot existentă Ia Institutul de chi
mie macromoleculară „Petru Poni"
din Iași. Ea este echipată în între
gime cu utilaje românești furniza
te de întreprinderi specializate ale
industriei construcțiilor de mașini
din țară, funcționind la nivelul ce
lor mai bune instalații similare
realizate în alte țări. La realizarea
acestei investiții și-au adus contri
buția colective de proiectanți, con
structori, instalatori și montori din
cadrul Institutului de inginprie
tehnologică și proiectare pentru in
dustria chimică București, Trustul
de antrepriză generală construcții-montaj Botoșani și Antrepriza
de construcții industriale Botoșani,
care au colaborat în ridicarea și a
altor obiective de înaltă tehnicitate
din acest județ. (Eugen Hrușcă).

CÎMPIA TURZII : Produse
și tehnologii nci, moderne
Activitatea desfășurată de colec
tivul Combinatului metalurgic din
Cîmpia Turzii pentru asimilarea
de noi produse cu parametri ca
litativi superiori si tehnologii mo
derne a făcut ca ponderea produ
selor noi să crească in acest an
pină acum la peste 33 la sută din
valoarea productiei-marfâ. cu 5 la
sută mai mult decit prevederile de
plan. Au fost realizate, prin acțiu
nile proprii de cercetare științifică
și tehnologică și in colaborare cu
unități de cercetare si invățămint.
produse cum sint lingouri poligo
nale din oteluri aliate pentru țevi,
bar^, si sirme pentru industria
aeronautică, sirme pentru arcuri
de supape necesare industriei de
autovehicule, sirme si electrozi
speciali de sudură. Totodată, a sporit
producția de cabluri pentru benzi
transportoare necesare industriei
miniere. în același timp, au
fost concepute si aplicate tehnolo
gii noi în vederea obținerii de pro
duse metalurgice cu caracteristici
superioare si cu consumuri redu
se de metal, combustibil și ener
gie electrică. Asa. de exemplu, a
fost asimilată tehnologia pentru
fabricarea oțelurilor inoxidabile cu
conținut scăzut de carbon, un pro
cedeu nou de utilizare a oalelor cu
sertare la turnarea otelului. Creș
terea ponderii produselor noi si
modernizate si aplicarea de teh
nologii eficiente se concretizează
în reducerea importurilor si în
sporirea exportului de produse cu
un grad superior de valorificare.
(Marin Oprea).
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Cuvîntul decisiv al competenței
si inițiativei muncitorești
9

în viața oricărui colectiv de oa
meni ai muncii, de comuniști, pot să
apară Ia un moment dat un impas,
o situație critică. Depășirea lor e
posibilă, cum bine se știe, numai
printr-o analiză clară, temeinică a
cauzelor care le-au generat. O ana
liză pe care trebuie s-o iacă în asemenea împrejurări toți factor.i
implicați, dar în primul rînd orga
nele de partid pe teritoriul cărora
apare o asemenea situație. S-o facă,
așa cum se cere cu claritate in Te
zele pentru viitoarea plenară a C.C.
al P.C.R., nu in mod administrativ,
substituindu-se factorilor învestiți cu
atribuții in acest domeniu, ci prin
exercitarea unui control de partid
exigent, operativ asupra activității
cadrelor cu răspunderi în conduce
rea activității economice.
De ce am făcut această precizare 7
Pentru că, în exemplul pe care-1
vom discuta, nu s-a procedat in
acest mod, iar consecințele au luat
o turnură dintre cele mai neprevă
zute. Dar să ne explicăm.
Pină la sfirșitul anului 1985, Com
binatul de prelucrare a lemnului din
Brașov era ceea ce se cheamă o
unitate cu poziție „medie" in ca
drul centralei de profil. Rezultatele
obținute în îndeplinirea sarcinilor
de plan n-o propulsau, ce-i drept,
spre locurile fruntașe, dar o înde
părtau suficient de clar și de cele
aflate la periferia clasamentului pe
ramură. Finalul anului amintit se
constituie prin rezultatele sale,
aproape negative pe toată linia, intr-un „semnal de alarmă". Care este
însă recepționat în mod neobișnuit
și la centrală, si la comitetele muni
cipal și județean de partid Brașov.
„Să nu ne alertăm prea mult — s-a
comentat în aceste locuri. Directo
rul e director de ani și ani
de zile. Are experiență. Va îndrepta
situația".
Ideea încrederii In director, In ex
periența lui e, fără îndoială, saluta
ră. Numai că ea nu a fost însoțită
— de ce oare 7 — de o analiză aten
tă. la fața locului, pe care să se
bazeze acest cec în alb. Altă între
bare. nu lipsită de temei, ar fi
aceasta : aveau tovarășii la acea
dată aceeași imagine pozitivă, opti
mistă despre capacitatea organiza
ției de partid de a găsi resurse, îm
preună cu colectivul de conducere,
pentru aducerea combinatului pe
făgașul normal 7 Dacă aveau — în
seamnă că nu cunoșteau realitatea.
Dacă nu cunoșteau realitatea — e și
mai rău. Cert este că evoluția acti
vității combinatului în următorii
2—3 ani atestă atiț încrederea nejus
tificată în capacitatea directorului,
cit și necunoașterea capacității reale
a secretarului comitetului de' partid
de a fi factor dinamizator in con
centrarea eforturilor comuniștilor,
ale întregului colectiv spre îndrep
tarea lucrurilor.
Rezultatul 7 Pe de o parte, încre
derea nemăsurată în fostul director,
pe de alta, faptul că secretarul co
mitetului de partid nu era, nu pu
tea fi, datorită slabei sale pregătiri
politice și profesionale, decît un
spectator mai mult sau mai puțin
informat al evoluției combinatului
sore rezultate mereu mai slabe au
grăbit, în loc să-l oprească, drumul
combinatului spre stadiul de unita
te cu „probleme critice". In 198S
unitatea din Brașov face pași
spectaculoși spre., periferia clasa
mentului pe ramură. Alți doi factori
conjunctura Ii — îmbolnăvirea direc
torului și începerea unei „lupte
oarbe" pentru a-i lua locul, pe care
toată lumea „o vede", mai puțin
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secretarul comitetului de partid și
activiștii de 1a județ și municipiu
care se deplasează aici — grăbesc
deznodămintul : la sfirșitul anului
1987, Combinatul de prelucrare a
lemnului din Brașov se instalează,
cu rezultate inferioare, pe ultimul
loc în rîndul celor 49 de unități ale
centralei.
Datorită acestor rezultate, noii ac
tiviști ai comitetelor județean si
municipal de partid care răspund
acum de combinat pun piciorul în
prag și hotărăsc oprirea coborârii în
continuare pe tobogan. Adunarea
generală a oamenilor muncii din
februarie 1988 confirmă pe funcția
de director un cadru tehnic tînăir și
competent — dr. ing. loan Cimpoca.
Care își propune să înceapă redre
sarea combinatului prin folosirea
pîrghiilor celor mal firești într-o
asemenea situație :
introducerea
unei ordini și discipline exemplare,
omogenizarea colectivului printr-un
climat de luptă deschisă împotriva
comodității și incompetenței, promo
varea unor cadre tehnice tinere în
munca de conducere, refacerea ra

ședințele comitetului sindicatului,
care, după cum s-a apreciat la
schimbarea acestora, „nu și-au În
deplinit în mod corespunzător sar
cinile încredințate, au asistat la acumularea unor probleme grave în
activitatea combinatului fără să ac
ționeze în virtutea răspunderilor pe
care le aveau". Sînt eliberați după
o vreme din funcțiile Pe care le
dețineau directorul comercial și inginerul-șef. Noul secretar al comi
tetului de partid, maistrul Constan
tin Popescu, orientează — cu ajuto
rul comitetului municipal de partid
— activitatea organizațiilor de bază,
a comuniștilor spre problemele ma
jore ale întreprinderii, și nu spre
„bătăliile mărunte", ai căror parti
zani erau un director sau altul din
fosta conducere. Și, astfel, noul di
rector, declarat de unii ca „teoreti
cian", ca om care bate toată ziua
„moneda noului", începe să adune
alături de el forțele de care avea
nevoie.
Ce urmează 7 Drumul redresării
combinatului progresează nu peste
luni, nu peste ani — cum anticipau

Spiritul revoluționar

al comuniștilor la proba faptelor
dicală a programului de modernizare
a combinatului, care nu întrunea
prin nimic denumirea de „program".
Bătălia pentru redresarea combina
tului începe, dar echipa de condu
cere care ar trebui s-o conducă —
cu excepția directorului — stă în...
expectativă. Secretarul comitetului
de partid continuă să „tragă" cu
urechea la părerile directorului co
mercial și ale inginerului-șef. Care,
la rîndul lor, se opun cît le stă
în putință orientărilor noului direc
tor. Pe care, mai direct, mai pe oco
lite, le critică ori de cîte ori gă
sesc amatori să-i asculte. Și găsesc !
Dar și comuniștii își dau seama că
secretarul lor de partid nu este
omul care le trebuie pentru a con
duce bătălia de ieșire a combinatu
lui din „situația grea" în care se
află. înțeleg, pe bază de fapte, că
vechile cadre din conducerea uni
tății vor să-și păstreze poziția nu
prin a acționa ferm, ca revoluțio
nari, pentru îndreptarea lucrurilor,
ci prin a se opune măsurilor în
drăznețe. eficiente propuse pentru
redresarea combinatului.
Iar acum, cind constată că noul
director nu e om al vorbelor, ci al
faptelor, că împreună cu cițiva spe
cialiști refundamentează un plan cu
adevărat de modernizare a combi
natului, care începe să asigure un
nou „puls" acestuia, nu Ie mai sînt
indiferente nici atitudinile „de
grup" ale unora, nici cele de stat
„de-o parte" ale altora. Se adresea
ză organelor locale de partid și cer
să ajute organizația de partid de
aici pentru a deveni ceea ce trebuie
să fie : forța politică conducătoare
din combinat. Cert este că. o dată
cu crearea acestei „stări noi de
spirit", se declanșează — existînd de
data aceasta și la municipiu, și la
județ o reală receptivitate față de
ele — una după alta o serie de mă
suri deosebit de importante. Sînt
înlocuiți mai întîi din funcții secre
tarul comitetului de partid si pre

unii binevoitori —. cî de la o zi la
alta. Și nu întimplător. Pentru că
directorul se dovedește a fi nu nu
mai un „pm cu idei", dar și un bun
organizator. Nu se lamentează în
fața dificultăților, ci. împreună cu
noii săi colaboratori, cadre de con
ducere la fel de tinere și de capa
bile, găsește soluții. Secția platfor
me devenise „cenușăreasa" combi
natului, deși are o dotare tehnică
de excepție. Platformele nu se mai
căutau de mult în ritmul la care
era dimensionată secția. Dar vechea
conducere se incăpățîna să păstre
ze neschimbat profilul secției plat
forme pentru că „vor intra din nou
în actualitate". Noul director refuză
să aștepte soluția de-a gata a „vii
torului" și propune consiliului oa
menilor muncii reprofilarea secției
Pe producție de export. Și de la o
producție de circa 50 000 lei pe lună,
pe timpul execuției de platforme, se
ajunge la aproape 1 milion Iei. Cu
aceiași oameni, cu aceeași dotare.
< Dar cu o nouă organizare. Cu un
nou șef de secție, inginerul Adam
Hans, și cu un nou produs —
bancuri de tîmplărie — care pină la
acea dată era răspîndit la mai mul
te secții și fiecare îl executa cum
„credea". Prin concentrarea produc
ției într-o singură secție și prin or
ganizarea ei pe principiul agregatizării — idee la care a ținut foarte
mult noul director — producția de
bancuri de tîmplărie a crescut de la
200 de bucăți pe lună la peste
3 000 ț în acest fel — ce ușor e
acum să spui „în acest fel !“ —
„cenușăreasa" combinatului a deve
nit cea mai eficientă secție a combi
natului. Și asta nu în ani de zile,
ci în trei luni ! Planul de export,
pe care-1 realiza combinatul într-un
an, se realizează acum numai de
către secția bancuri de tîmplărie.
Dar exportul a înregistrat un ritm
de creștere vertiginoasă și în alte
secții. „Pentru că, afirmă secretarul
comitetului de partid, directorul a

Corelația optimă între
acumulare și consum
(Urmare din pag. I)
realizat o mai bună satisfacere a ne
voilor de consum ale populației, pe
ansamblu șl în structură.
în procesul complex al optimizării
corelației dintre acumulare și con
sum se are in vedere necesitatea abordării sale într-o viziune dialec
tică unitară în care se manifestă
puternice relații de intercondiționare și de influențare reciprocă. în
timp ce un nivel corespunzător al
fondului de acumulare — determi
nat în raport cu un complex de fac
tori în continuă evoluție — reprezin
tă premisa principală a creșterii fon
dului de consum și. deci, a nive
lului de trai, nivelul fondului de
consum și structura sa au implicații
asupra acumulării, asupra modului
concret in care se derulează repro
ducția lărgită, cu reflectare directă
în creșterea venitului național.
Dinamica acestui proces relevă
faptul că, în timp, evoluează nu nu
mai dimensiunile acumulării, in ra
port cu mărimea absolută ă venitu
lui național și a ratei acumulării, ci
și funcțiile, scopul acesteia. Dacă
în tara noastră, in perioada de în
ceput a edificării economiei socia
liste și, apoi, pe parcursul mai mul
tor cincinale, prin acumulare s-a
realizat o dezvoltare preponderent
extensivă a economiei naționale, o
dată cu amplificarea potențialului el
și în deplină concordanță cu ten
dințele care se înregistrează pe plan
mondial, sub impactul revoluției tehnico-științifice contemporane, a în
ceput să se accentueze rolul ei in
dezvoltarea și reorganizarea inten
sivă a economiei, putîndu-se aprecia
că aceasta a devenit funcția net
prioritară a acumulării în actualul
cincinal și in perspectiva anului
2000. După cum sublinia, in legă
tură cu această problemă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu la cel de-al
XlII-lea Congres al partidului, „în
viitor nu se mai pune problema dez
voltării extensive a capacităților de
producție, accentul va cădea pe mo
dernizarea și ridicarea nivelului teh
nic al capacităților existente". Aceas
tă orientare principală își găsește
reflectarea concretă în prevederile
actualului cincinal.
O dată cu creșterea puternică a

venitului național în actualul cinci
nal, cu 60,4—65,4 la sută față de cin
cinalul precedent, si asigurarea unui
raport optim între acumulare și con
sum, vor spori dimensiunile fondu
lui de consum. în acest sens, relevînd, din nou, importanța excepțio
nală a stabilirii opțiunilor privind
strategia dezvoltării economico-sociale multilaterale și a creșterii bu
năstării poporului, in magistrala sa
expunere din 29 aprilie a.c, la Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat că „Experiența noastră,
dar și a altor state, confirmă juste
țea legilor obiective ale acumulării
și reproducției lărgite".
Așa cum se prevede în Legea Pla
nului național unic de dezvoltare
economico-soclală a patriei pe pe
rioada 1986—1990, la toți indicatorii
nivelului de trai și ai calității vieții
se vor înregistra în continuare creș
teri. Astfel, în anul 1990, față de
1985, numărul personalului muncitor
va fi cu 3,3 la sută mai mare, retri
buția medie reală și veniturile reale
ale țărănimii, provenite din munca
în cooperativele agricole de produc
ție și gospodăriile personale, cu 6—8
la sută. în același interval de timp,
volumul desfacerilor de mărfuri prin
comerțul socialist va spori cu 9,4 la
sută, iar prestările de servicii cu 79,7
la sută, in condițiile menținerii pre
țurilor și a tarifelor serviciilor în li
mitele planificate. Se vor crea aproape 300 000 noi locuri de muncă,
populația ocupată urmind să crească
la 11,5 milioane persoane. Alte
750 000 de noi apartamente vor duce
la rezolvarea problemei locuințelor
și la îmbunătățirea condițiilor de
viață ale populației. Se vor perfec
ționa in continuare asistența sanita
ră, apărarea sănătății populației ;
vor cunoaște o nouă dezvoltare învățămintul, cultura și arta, creîndu-se condiții pentru înflorirea vie
ții spirituale a națiunii noastre. Sînt
prevederi care, ca si realizările de
pină acum in domeniul nivelului de
trai, confirmă pe deplin justețea po
liticii partidului nostru, la a cărei
elaborare secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, are o
decisivă contribuție.
O nouă și grăitoare expresie a mo
dului în care asigurarea, de către

partidul nostru comunist, de către
secretarul său general, a unei core
lații optime între acumulare și con
sum o reprezintă importantele mă
suri de sporire a retribuțiilor și pen
siilor, în curs de aplicare, precum
și cele privind majorarea consumu
rilor normate de energie la popu
lație și reducerea unor tarife pentru
aceste consumuri.
Adoptate în strinsă concordanță
cu Tezele din aprilie, aceste măsuri
sînt o nouă afirmare viguroasă a
politicii consecvente a Partidului
Comunist Român, statornicită oe
trainice fundamente științifice, de
făurire a socialismului cu poporul și
pentru popor, în condițiile asigu
rării continue a dezvoltării economico-sociale multilaterale a patriei
și ale creșterii generale a bunăstării
națiunii.
Orientarea tot mai accentuată spre
punerea in valoare, in mod ferm, a
factorilor calitativi ai creșterii eco
nomice implică necesitatea de
a se acționa, în toate domeniile,
pentru mai buna organizare a
producției și a muncii, prin pro
movarea unor metode avansate, a
spiritului revoluționar, profund no
vator. a unui stil de muncă respon
sabil, de maximă exigență și auto
exigență. în acest cadru, o impor
tanță capitală prezintă realizarea
exemplară a programelor de cerce
tare științifică și cfezvoltare tehno
logică. elaborate sub conducerea di
rectă a tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, președin
tele Consiliului Național al Științei
și învățămîntulul, menite să contri
buie în mod deosebit la dezvoltarea
intensivă a economiei naționale, la
accelerarea procesului de înnoire a
producției, perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor. valorificarea superioară a tutu
ror resurselor.
Privind ca un tot organic, unitar,
elementele fundamentale ale dezvol
tării socialiste de tip intensiv „muncă-producție-eficiență-bunăstare". aiungem la o cînriurie firească, si
anume că relațiile dialectice dintre
acestea implică și asigurarea unei
corelații judicioase între acumulare
și consum — legitate fundamentală
a progresului multilateral al patriei.

revoluționat — nu este nici o exa
gerare în afirmația pe care o fac
— atît tehnologiile de lucru, cît și
utilajele. Cînd l-am auzit că se
preocupă de refabricarea utilajelor,
n-am înțeles mare lucru. Dar apoi
totul s-a limpezit : fiecare utilaj,
prin aportul autodotării, a fost su
pus modernizării ! Iar rezultatele se
văd : lucrăm cu alte tehnologii, cu
alte utilaje !“. Dar adevărata „revo
luție" a produs-o noul director în
stilul de conducere, în capacitatea
conducerii de a cunoaște, de a fi
informată la timp și de a decide. Pe
lingă imprimarea unor asemenea
trăsături la toate cadrele de con
ducere, in primul rînd in reuniu
nile consiliului oamenilor muncii,
directorul a solicitat calculatorul să
asigure „asistență" actului condu
cerii : orice sarcină se stabilește
pentru o persoană, orice hotărâre
care se ia în consiliul oamenilor
muncii, orice dispoziție care se
transmite de un organ ierarhic su
perior sînt „înscrise" în evidența
calculatorului și banda magnetică Ie
păstrează în memorie pină cînd cel
sau cei care răspund de soluționa
rea lor solicită calculatorului — confirmînd îndeplinirea lor — să le...
șteargă. Cei care au crezut că
ideea cu asistarea conducerii de că
tre calculator e o glumă s-au con
vins repede că s-au înșelat cînd
consiliul oamenilor muncii le-a soli
citat să dea explicațiile de rigoare
chiar in fața... calculatorului. Rezul
tatul 7 Răspunderea față de înde
plinirea sarcinilor a intrat în reflex,
rezolvarea problemelor nu mai poate
fi amînată sine die, ea a devenit o
conduită etică și politică a fiecărui
cadru cu muncă de răspundere.
Acest efort de redresare a combi
natului, de înnoire a stilului de
conducere nu s-ar fi materializat cu
rezultate bune dacă n-ar fi fost du
blat și de o preocupare evidentă
— pe fondul orientărilor și cerințe
lor din Tezele pentru apropiata ple
nară a C.C. al P.C.R. — pentru revitalizarea activității organizației de
partid. Subliniem in mod deo
sebit faptul că in locul unor
„instruiri peste instruiri", comi
tetul municipal de partid a trimis
aici un colectiv de îndrumare si
control complex, căruia i-a cerut nu
numai să „înregistreze" probleme,
deficiențe, ci să acționeze pentru
soluționarea lor, astfel încât la
„ora concluziilor" să fie în măsură
să raporteze propria eficientă. Ceea
ce a contribuit substanțial nu la
efectuarea unui „control de sus", ci
la implicarea lui în așezarea între
gii activități de partid pe baze te
meinice.
Cele șapte luni care au trecut de
la schimbarea, în etape, a vechii
conduceri nu reprezintă — s-ar pu
tea spune — o perioadă concluden
tă pentru a trage concluzii. Așa este,
și nici nu ne grăbim să afirmăm că
drumul redresării activității Combi
natului de , prelucrare a lemnului
din Brașov este acum neted. Dar
sînt probe clare că el a trecut de...
hirtoape. Iată, pe 10 luni, combina
tul și-a realizat, după o lungă pe
rioadă, planul de beneficii ; alți in
dicatori — productivitatea muncii,
exportul, producția-marfă industria
lă, calitatea — au înregistrat creș
teri importante ; există posibilitatea
reală ca, printr-un ajutor mai efi
cient și din partea centralei, unita
tea să încheie anul cu realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan. Ceea ce
ar confirma capacitatea de care
este în stare un colectiv atunci cind
e condus competent, cînd își re
descoperă și își reafirmă spiritul
revoluționar.

Noi categorii de oameni ai muncii
beneficiază de majorarea retribuțiilor
Așa cum s-a mai anunțat, in
perioada 1 noiembrie 1988 — 1 ia
nuarie 1989 se aplică etapa a Il-a
de maiorare a retribuțiilor, in ca
drul căreia se măresc, in mod eșa
lonat oe ramuri si domenii de ac
tivitate. veniturile tuturor catego
riilor de oameni ai muncii cu re
tribuții tarifare cuprinse intre
2001—2250 lei lunar. In ziarul de
ieri ne-am referit la modul în care
sporesc retribuțiile personalului
muncitor din industriile minieră, a
petrolului, energie» electrice, me
talurgiei. construcțiilor de mașini
si electrotehnice. Astăzi ne oprim
la celelalte sectoare in care se
aplică de la 1 noiembrie etapa a
Il-a de maiorare a retribuțiilor.

în industria chimică
și petrochimică
Retribuțiile tarifare lunare ale
muncitorilor calificați din unitățile
industriale subordonate Ministeru
lui Industriei Chimice si Petrochi
mice se majorează astfel :
• muncitorii retribuiti pe rețeaua
tarifară „Chimie, nivelul An“. ca
tegoria 2. bază — categoria 3,
treapta II. de la 2023—2248 lei la
2434—2659 lei ;
• muncitorii retribuiti ne re
țeaua tarifară „Chimie, nivelul A“.
categoria 2, treapta I — categoria
3, treapta II, de la 2 043—2 238 lei
la 2 444—2 639 lei ;
• muncitorii retribuiti pe re
țeaua tarifară „Petrol, nivelul A",
categoria 2, treapta I — categoria
4, bază de la 2 033—2 238 lei la
2 434—2 639 lei ;
• muncitorii retribuiti pe re
țeaua tarifară „Chimie, nivelul B"
si „Petrol, nivelul B“. categoria 2,
treapta II — categoria 4, treapta II,
de la 2004—2238 lei la 2405—2649
lei :
® muncitorii retribuiti pe re
țeaua tarifară „Metalurgie nefe
roasă". categoria 1. treapta II —
categoria 3. treapta I. de la 2004—
2248 lei la 2424—2678 lei.

în industria lemnului
și materialelor
de construcții
Retribuțiile tarifare lunare cu
prinse între 2001—2250 lei ale
muncitorilor calificați din unitățile
industriale subordonate Ministeru
lui Industrializării Lemnului si
Materialelor de Construcții se ma
jorează. de la 1 noiembrie, după
cum urmează :
• muncitorii retribuiti ne re
țeaua tarifară „Ciment" categoria
1. treapta II — categoria 3. treapta
I. de la 2004—2248 lei la 2414—2649
lei ;
• muncitorii retribuiti ne re
țeaua tarifară „Sticlă", categoria 2.
bază — categoria 3. treapta II. de
la 2033—2219 lei la 2424—2629 lei ;
• muncitorii retribuiti ne re

țeaua" tarifară „Exploatări fores
tiere. nivelul A". „Prelucrarea lem
nului. nivelul A. pentru munca in
acord, precum și pentru unitățile
unde retribuția tarifară nu este
diferențiată ne acord si regie", ca
tegoria 3. bază — categoria 4.
treapta II. de la 2014—2219 lei la
2414—2620 lei ;
• muncitorii retribuiti pe re
țeaua tarifară „Prelucrarea lemnu
lui. nivelul A. pentru munca in
regie" si „Prelucrarea lemnului,
nivelul B. pentru munca în acord,
precum si pentru unitățile unde
retribuția tarifară nu este diferen
țiată pe acord si regie", categoria 3,
bază — categoria 5. bază, de la
2004—2238 lei la 2405—2639 lei ;
9 muncitorii
retribuiti ne re
țeaua tarifară „Prelucrarea lemnu
lui. nivelul B. pentru munca în
regie" si „Exploatări forestiere,
nivelul B“, categoria 3, treapta II
— categoria 5. treapta I. de la
2033—2248 lei Ia 2434—2649 lei ;
9 muncitorii
retribuiti ne re
țeaua tarifară „Materiale de con
strucții. nivelul A", categoria 3.
bază — categoria 4. treapta I. de
la 2053—2219 lei la 2454—2620 lei ;
9 muncitorii
retribuiti pe re
țeaua tarifară „Materiale de con
strucții. nivelul B“. categoria 3,
treapta I — categoria 5. bază, de
la 2004—2219 Iei la 2405—2620 lei.
Maiștrii din cariere-balastiere și
cei care lucrează în domeniul ma
terialelor de construcții, nivelul B
de încadrare, clasa 15 de retribuire,
corespunzătoare nivelului de bază,
vor beneficia de majorarea retri
buției de la 2225 lei Ia 2630 lei
lunar.

în industria ușoară
De la 1 noiembrie se măresc re
tribuțiile tarifare lunare ale urmă
toarelor categorii de muncitori
calificați din unitățile industriale
subordonate Ministerului Indus
triei Ușoare :
9 muncitorii retribuiti pe re
țeaua tarifară „Tăbăcărie", catego
ria 1, treapta II — categorii 3,
bază, de la 2 033—2 238 lei la 2 434—
2 639 Iei ;
9 muncitorii retribuiti pe re
țeaua tarifară „Prelucrare cauciuc",
categoria 2, treapta I — categoria
3, treapta a Il-a, de la 2 033—2 229
lei la 2 434—2 629 lei ;
9 muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Confecții piele",
categoria 2, treapta II — ca
tegoria 4, treapta I, de Ia 2 014—
2 238 lei la 2 424—2 649 lei ;
9 muncitorii retribuiti pe re
țeaua tarifară „Textile", categoria
3, bază — categoria 4, treapta a
Il-a. de la 2 053—2 248 lei la
2 454—2 649 lei.

în activitatea de foraj
și geologie
în unitățile industriale subordo
nate Centralei-departament a geo

Cu aleasă recunoștință fată de
grija., permanentă pe care condu
cerea partidului si statului, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu,
o acordă ridicării nivelului de trai
al oamenilor muncii din tara noas
tră. doresc ca prin aceste rînduri,
ce exprimă, de altfel, gindurile si
simțămintele tuturor muncitorilor
de la întreprinderea textilă din
Arad, să dau glas mulțumirii noas
tre sincere fată de prevederile De
cretului Consiliului de Stat privind
majorarea retribuțiilor. începind
de la 1 noiembrie beneficiem si noi
de o substanțială creștere a retri
buției. Personal, voi aduce familiei
mele, in fiecare lună, cu peste 400
lei mai mult decît pînă acum, prin
creșterea retribuției tarifare si a
celorlalte adaosuri la retribuție.
Altfel spus, venitul-meu anual va
creste cu mai mult de două retri
buții lunare pe care le primeam
înaintea actualei majorări. Pentru
familia noastră, pentru cei trei co
pii pe care îi avem, ca si pentru

toti oamenii muncii care benefici
ază de majorarea retribuțiilor, aceasta înseamnă o viată mai bună,
mai prosperă.
Ne sint încă vii în minte si In
suflet momentele emoționante ale
vizitei de lucru pe care a între
prins-o în unitatea noastră, cu
citeva luni în urmă, secretarul ge
neral al partidului, interesîndu-se
îndeaproape de felul in care mun
cim si trăim. Mulțumind din adîncul inimilor pentru aceste grăitoare
dovezi ale grijii fată de oamenii
muncii, noi. textilistele arădene. ne
angajăm să muncim cu toată răs
punderea. cu abnegație si spirit re
voluționar pentru a ne realiza toate
sarcinile de Plan ce ne revin. Sîntem hotărîte să realizăm in bune
condiții producția fizică si cea de
export planificate pe trimestrul IV
si pe întregul an 1988. De aseme
nea. acordăm o atenție deosebită
încadrării stricte in consumurile
normate de materii prime, materi
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necorespunzătoare, ce pune în discu
ție nu numai realizarea sarcinilor de
creștere a producției agricole vege
tale stabilite pentru anul viitor, ci
însăși îndeplinirea la termen a unor
obiective cuprinse in Programul na
țional de îmbunătățiri funciare. Toc
mai de aceea, așa cum a cerut secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, toți factorii ce
concură la realizarea obiectivelor de
îmbunătățiri funciare trebuie să-și
analizeze cu maximă răspundere
activitatea desfășurată și să între
prindă măsurile ce se impun pentru
recuperarea grabnică a rămînerilor
în urmă și îndeplinirea integrală a
sarcinilor stabilite pe acest an.
Restanțele din acest domeniu nu
pot fi explicate numai prin cauzele
de natură obiectivă, cel mai lesne de
invocat. Ele se datoresc in mare
măsură și deficiențelor existente în
proiectarea, îndrumarea și urmărirea
execuției lucrărilor, în folosirea
deplină a bazei tehnice și materiale,
ca și în organizarea și desfășurarea
propriu-zisă a activității pe șantie
rele de îmbunătățiri funciare. Ana
liza critică a activității pe 9 luni
din acest an pune în evidență o
serie de neajunsuri ce trebuie de
îndată înlăturate pentru ca lucrurile
să intre pe făgașul normal. Cu deo
sebire se pune problema utilizării cu
randament sporit a întregului parc
de mașini și utilaje specifice. Deși
indicii realizați pe 9 luni in activita
tea de mecanizare sint superiori
celor din anul trecut, totuși, la o
serie de întreprinderi de execuție și
exploatare a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, cum sint cele din ju
dețele Călărași, Iași, Tulcea, Giurgiu,
Argeș, Teleorman, Harghita și
Buzău se constată o slabă preocu
pare pentru activizarea întregului
parc de utilaje terasiere, îndeosebi
la excavatoare, buldozere, screpere
și autoscrepere. Indicii realizați de
aceste întreprinderi sint cu mult sub
cei planificați. Datorită in principal
lipsei frontului de lucru și a unor
piese de schimb, defecțiunilor organi
zatorice în asigurarea și aprovizio
narea cu carburanți și lubrifianți și
indisciplinei manifestate pe unele
șantiere, timpul de lucru aferent

în activitatea
de cercetare științifică,
dezvoltare tehnologică,
proiectare și informatică
In aceste sectoare de activitate
se aplică majorările de retribuții
prevăzute pentru personalul tehnic,
economic. de altă specialitate și
administrativ, retribuit pe clase de
retribuire. Creșterile lunare de ve
nituri sint Următoarele : clasa 12
de retribuire — de la 2 040 lei la
2 425 lei ; clasa 13 — de la 2 100 lei
la 2 485 lei ; clasa 14 — de la 2 160
lei la 2 550 lei ; clasa 15 — de la
2 225 lei la 2 615 lei, maiștrilor în
cadrați Ia această clasă de retribui
re acordindu-li-se o majorare mai
mare, de la 2 225 lei la 2 630 lei
lunar.
Muncitorii calificați și necalificați din toate domeniile de activi
tate la care ne-am referit în ar
ticolul de față, cu. retribuții tarifa
re cuprinse între 2 001—2 250 lei
lunar, care sint retribuiti pe rețele
le tarifare care nu sint specifioe
ramurii in care lucrează, beneficia
ză de la 1 noiembrie de majorările
prevăzute in Decretul Consiliului
de Stat nr. 206/1988 pentru rețeaua
tarifară pe care sint retribuiți.
In legătură cu modul de aplicare
a majorărilor de retribuții in etapa
a Il-a. menționăm că și pentru
oamenii muncii din sectoarele in
care se aplică creșterile de veni
turi de la 1 noiembrie sint valabile
precizările făcute de Ministerul
Muncii în ziarul nostru din 31
iulie a.c.. privind majorarea părții
variabile a retribuției, păstrarea
drepturilor de alocație de stat pen
tru copii, nemodificarea chiriilor,
menținerea neschimbată pînă la
31 august 1989 a contribuției lunare
pentru copiii din creșe și grădini
țe etc.

Mihai IONESCU

Recunoștința noastră — faptele de muncă

Constantin PRIESCU

(Urinare din pag. I)

logiei și în activitățile de foraj și
lucrări geologice se aplică majoră
rile prevăzute in Decretul nr.
206 — 1988 pentru rețelele tarifare
pe care sint retribuiți muncitorii
calificați și necalificați, rețele
comune cu ale altor domenii de
activitate. Pentru muncitorii califi
cați retribuiți pe rețelele tarifare
specifice acestui domeniu — „Foraj
sonde țiței, gaze și cercetare geolo
gică, punere in producție? inter
venții, reparații sonde", încadrați
la categoria I, bază — catego
ria 1, treapta II, retribuțiile ta
rifare lunare se majorează de
la 2 072—2 190 lei la 2 493—
2 620 lei, iar centru muncitorii re
tribuiti pe rețeaua „Foraj cu son
deze pentru cercetare geologică",
încadrați cu categoria I, treapta
II — categoria 3, bază, retribuții
le tarifare lunare se majorează de
la 2 004—2 209 lei la 2 424—2 629 lei.

fiecărui utilaj a fost diminuat cu
circa 20 la sută, ceea ce înseamnă
un mare volum de lucrări neefec
tuate în perioadele stabilite. Tot
odată. este evidentă slaba preocupa
re a conducerilor unor unități.de
execuție și a organizațiilor de partid
de pe unele șantiere, cu deosebire
din județele Argeș. Alba, Giurgiu,
Maramureș, Iași, Olt și Prahova,
pentru folosirea cât mai deplină a
timpului de lucru, pentru întronarea
unui spirit de ordine și disciplină
ferme in muncă. Din aceste cauze,
indicele de utilizare a fondului de
timp maxim disponibil s-a realizat,
pe total. In proporție de numai 96 la

semnată oe trebuie amenajată pen
tru irigații nu poate fi terminată in
acest an, punerea în funcțiune a
noilor capacități fiind amînată pen
tru primăvara anului viitor. La toa
te acestea trebuie adăugate și unele
carențe manifestate in activitatea
de proiectare a noilor obiective de
îmbunătățiri funciare. Nu in toate
cazurile s-a ținut seama de condi
țiile de relief și de configurația te
renului pentru extinderea aducțiunii
aoei de irigație si evacuării celei în
exces pe cale gravitațională, pentru
extinderea metodei de udare prin
brazde pe suprafețe cît mai mari si
pentru limitarea la maximum a te

Programul de îmbunătățiri funciare
sută, lnregistrindu-se sute de mii de
ore irosite, reprezentind învoiri,
absențe nemotivate, concedii fără
plată, întreruperi și stagnări in pro
cesul de producție.
Nu mai puțin importante sint
neajunsurile ce s-au manifestat in
organizarea și desfășurarea activită
ții pe șantiere. In unele județe —
Buzău, Dolj, Olt — a existat ten
dința dispersării forțelor pe supra
fețe întinse, cu toate consecințele ce
decurg din aceasta in planul core
lării și urmăririi executării lucrări
lor. Pe șantierele din județele Ga
lați, Teleorman, Olt, Ialomița, Că
lărași și altele. cantități mari de
tuburi se găsesc împrăștiate în subdepozite sau pe teren, fără a fi puse
in operă, in timp ce se solicită su
plimentarea la aceste materiale.
Chiar și la activitatea de construcțiimontaj, unde pe ansamblu planul
valoric a fost depășit,, se constată
serioase neajunsuri. Bunăoară, și la
această dată, cu deosebire pe șantie
rele de îmbunătățiri funciare din ju
dețele Galați. Călărași, Olt. Buzău,
Dîmbovița, Brăila și Giurgiu, mai
există utilaje tehnologice nemontate
in valoare de peste 125 milioane lei,
din care 48 milioane lei cu durată
de staționare depășită. Este unul din
motivele pentru care o suprafață în-

renurilor scoase definitiv din circui
tul productiv.
Chiar și sumară, această analiză a
rezultatelor inregistrate ne 9 luni
pune în evidentă o serie de elemen
te ce se pot constitui in tot atîtea
direcții de acțiune pentru îmbunătă
țirea radicală a activității viitoare
pe șantierele de îmbunătățiri fun
ciare. Este nevoie doar ca, in spiri
tul sarcinilor și al Indicațiilor formu
late de secretarul general al parti
dului, sub conducerea directă a or
ganelor și organizațiilor de partid,
conducerile tuturor întreprinderilor
de execuție și exploatare a lucrări
lor de îmbunătățiri funciare să sta
bilească pe fiecare șantier și obiec
tiv in parte programe concrete de
măsuri pentru eliminarea neîntirziată a neajunsurilor manifestate și ac
celerarea la maximum a ritmului de
execuție a lucrărilor.
Fără îndoială, soluționarea aspec
telor ce vizează îmbunătățirea acti
vității pe șantiere deține un rol im
portant in strategia ce trebuie ur
mată pentru realizarea sarcinilor din
acest an. Tot atît de importante
însă, am zice chiar avînd un rol de
cisiv, sînt și problemele legate de
asigurarea bazei tehnice și materia
le, care acum. în pragul punerii în
funcțiune a noilor capacități, sint de

ale si energie. în acest an am eco
nomisit aproape 19 tone fibre pen
tru fire si peste 3 tone fire pentru
țesături. Importante realizări a ob
ținut colectivul nostru si oe linia
recuperării si introducerii in pro
ducția proprie a unor materiale
textile refolosiblle. fiind recupe
rate si utilizate în perioada ce a
trecut din acest an aproape 950
tone asemenea materiale, cu 165
tone peste prevederile planului.
Sînt citeva din faptele noastre de
muncă ce exprimă profunda recu
noștință pentru creșterea neconte
nită a nivelului de trai, deplina
adeziune a oamenilor muncii din
întreprinderea noastră la politica
internă si externă a partidului, al
cărei strălucit promotor este tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cel mai
iubit si stimat fiu al poporului.

f

Marla BUCȘA!
țesătoare la întreprinderea textllâ
din Arad

____________ J
stringentă actualitate. Or, după cum
ni s-a spus la Direcția generală de
îmbunătățiri
funciare,
„golurile"
existente în asigurarea bazei tehnico-materiale nu numai că pericli
tează darea în exploatare la termen
a unora din noile obiective, ci pun
chiar sub semnul întrebării realiza
rea unor obiective prevăzute prin
plan pentru acest an. Evident, este
o situație de neacceptat. In soluțio
narea situației create trebuie să se
pornească de la Înțelegerea temei
nică a faptului că realizarea Progra
mului național de îmbunătățiri fun
ciare impune o largă participare,
practic a majorității ministerelor,
cărora Ie revine sarcina primordială
de a crea și asigura baza tehnică si *
materială, corespunzător înfăptuirii
obiectivelor stabilite. Aceasta presu
pune o.colaborare strinsă si. mai
presus de toate, respectarea si Înde
plinirea riguroasă a sarcinilor si
obligațiilor ce revin fiecăruia. Nu
vom intra in amănunte privind res
tanțele diferiților furnizori. în această etapă, decisivă pentru finali
zarea obiectivelor din acest an si
pregătirea temeinică a investițiilor '
din anul viitor, este de cea mai
mare importanță ca unitățile de profil din Ministerul Industriei Lemnu
lui și Materialelor de Construcții,
Ministerul Industriei Chimice și Pe
trochimice,
Ministerul Industriei
Metalurgice, Ministerul Industriei
Construcțiilor de Mașini și Ministe
rul Energiei Electrice să depună un
efort stăruitor pentru a livra șantie
relor de îmbunătățiri funciare, cit
mal repede posibil, toate cantitățile
de materiale și utilaje tehnologice
contractate pe trimestrul patru șl
parțial din restanțele înregistrate pe
cele 9 luni ce au trecut din acest an.
Este o problemă de mare însem
nătate, ce trebuie să se afle perma
nent in atenția organelor și orga
nizațiilor de partid si a conduceri
lor din ministerele respective și din
unitățile de profil furnizoare, aces
tea avînd datoria să mobilizeze
exemplar colectivele de oameni al
muncii pentru a se achita la timp
și integral de sarcinile ce le revin
privind aprovizionarea tehnico-materială In bune condiții a șantiere
lor de Îmbunătățiri funciare.

i
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Invățămîntul agrozootehnic de masă — în sprijinul
generalizării progresului tehnic în agricultură

Un program judicios
de perfecționare a pregătirii
profesionale a mecanizatorilor,
care trebuie dus pînă la capăt
în agricultura județului Botoșani eași evaluare concretă a realității
lucrează peste 4 OOO mecanizatori a s-a orientat problematica instruirilor
căror activitate este sprijinită în de dinaintea campaniilor.
deaproape de alti circa 700 mecanici
Din metodologia aplicată — și oare
de atelier și mecanici de Întreținere. prin eficienta sa rămîne valabilă ca
Exigentele deosebite pe care le im procedeu — este de evidențiat utili
plică amplul proces revoluționar din zarea frecventă a demonstrațiilor
agricultura românească impun efor practioe. Pentru lucrurile mai com
turi continue de perfecționare profe plicate și pentru inițierea in folosi
sională a acestui numeros detașa rea utilajelor noi. iarna trecută toți
ment de lucrători cu un rol atit de mecanizatorii au fost aduși, timp de
mare in dezvoltarea agriculturii ju mai multe zile, la instruirile centra
dețului. Latura fundamentală a a- lizate organizate la nivelul fiecărei
cestei perfecționări vizează promova stațiuni de mecanizare. De fapt, or
rea temeinică in rindurile mecani ganizarea cursurilor în funcție de
zatorilor a concepției tovarășului problemele specifice și de necesită
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene țile concrete ale colectivelor secțiilor
ral al partidului, cu privire la noua de mecanizare este o condiție esen
revoluție agrară și, în același timp, țială a eficienței invățămintului aaprofundarea cunoștințelor lor gene gricol. în unele secții ale S.M.A. Al
rale din domeniul mecanizării și bești, bunăoară, se constatase un oa
agrotehnicii. înfăptuirea acestui o- recare dezinteres din partea unor
biectiv o asigură invățămintul agro mecanizatori fată de cursuri. Meca
zootehnic cu profil de mecanizare a nizatorii cu vechime puneau această
agriculturii.
atitudine pe seama experienței lor
Ceea ce s-a făcut și se face in îndelungate in meseria pe care o
județul Botoșani in domeniul per practică. La acest lucru nedorit, a
fecționării profesionale a mecaniza contribuit și folosirea de către unii
torilor este ilustrat prin activitatea conducători de cercuri a unui limțjaj
celor 120 cercuri de invătămint de prea tehnicist, inaccesibil participanprofil, organizat pentru fiecare sec ților, Inginerul-șef al S.M.A. Albești,
ție de mecanizare, și al căror proces tovarășul Stelian Zamfirache, releva
de instrucție e condus de tot atiția un detaliu : „Apelmd la practica de
lectori proveniti dintre cei mai buni a convoca la diferite testări scrise
ingineri, maiștri, cadre cu pregătire toate categoriile de lucrători, in ri
economică din stațiunile de mecani nele cazuri părea că anumite per
zare sau din cooperativele agricole. soane nu merită să le mai zici me
Calitatea invățămintului agrozooteh canizatori. Dar unii din acești lu
nic sub incidența căruia intră toți crători care sint stingaci la scris, la
lucrătorii din domeniul mecanizării „testul" din cimp îi depășeau net pe
agriculturii, randamentul utilizării cei cu scrisul ordonat și frumos. De
acestei pirghii se verifică printr-o aceea, cu atit mai mult de acum
înainte', vom al
serie de rezulta
terna
cursurile
te de seamă. Am
teoretice cu acti
putea cita în avitățile
practice,
cest sens statis
în unități de mecanizare
bineînțeles dife
tica temelor par
curse și numărul
rențiat, pe cate
din județul Botoșani
gorii de lucrători,
zilelor
alocate
in funcție și de
pentru cursuri in
gradul lor.de pre
anul de invățăgătire teoretică".
mint care a tre
cut. Validarea bunei organizări a
Respectarea graficului, a tematicii
procesului de pregătire a meca și preocuparea pentru nivelul cores
nizatorilor o fac mult mai eloc punzător calitativ al acțiunilor pro
vent insă succesele din campa puse determină constant cantitatea
niile acestui an, in mod deosebit de interes din partea cursanților.
ritmurile susținute în care s-au des Discuția cu tovarășul George Moifășurat lucrările de recoltare și în- soiu, inginerul-șef al S.M.A. Boto
sămintări. Un alt indiciu il consti șani. evidenția oerința de a se pune
tuie insăși participarea mecanizato un accent mai mare pe întărirea
rilor la examenele de gradații și gradului de responsabilitate profe
trepte de calificare. De asemenea, o sională al mecanizatorilor, lucru ce
anumită semnificație are in acest se poate realiza prin argumentări
sens și larga lor participare la con explicite, calcule privind rezultatele
cursul ..Cel mai bun mecanizator", muncii, exemplificări de cazuri etc.
competiție profesională in cadrul că — toate ducînd la îmbunătățirea ca
reia locul I pe tară și trofeul „Trac litativă a cursurilor invățămintului,
torul de aur“ au fost obținute la ca majorind. totodată. predispoziția
tegoria sa de virstă de mecanizato cursanților de a-și însuși lucrurile
rul Vasile Irimia, de la S.M.A. Dra- predate.
galina.
Au fost si cazuri în care unii me
..în organizarea propriu-zisă a în- canizatori. sub motivul aglomerării
vătămintului agrozootehnic cu me cu sarcini de producție, au absentat
canizatorii. in stabilirea temelor de de la cursuri. Efectul negativ se am
studiu pornim de la faptul că aproa plifică atunci cind insușî conducătorul
pe jumătate dintre ei au ca mod de de cerc neglijează desfășurarea in
pregătire in meserie cursurile de bune condiții a cursurilor. O școla
scurtă durată, ceea ce înseamnă, in rizare insuficient susținută cu me
fapt, o formare inițială mai expe canizatorii la secția Rirghilești a fost
ditivă și care este absolut necesar cauzată si de absențele în calitate
de a fi întărită pe parcursul anilor de lector ale inginerului-sef al co
agricole.
Or, trata
— tine să precizeze tovarășul Ale operativei
xandru Dumitraș, directorul Trustu rea cu o oarecare indiferență a
lui județean pentru mecanizarea a- instruirii mecanizatorilor iși spu
griculturii. Firește, și cealaltă jumă ne defavorabil cuvintul in felul
tate de mecanizatori care s-au cali lor de a lucra în cimp și în final
ficat prin licee și școli profesionale in producțiile obținute. Cooperativa
are nevoie să-și Înnoiască și să-și agricolă din Santa Mare, deși dis
consolideze cunoștințele profesionale, pune de solul cel mai bun din tot
de unde aoeeasi neoesitate de parti consiliul agroindustrial, a obținut
cipare activă la cursurile de invătă anul acesta cele mai slabe producții.
mint a tuturor oelor care lucrează in O cauză de prim ordin provine din
aceea că inginerul-șef, Trandafir
domeniul mecanizării".
Este o opinie pe cane și-au însu Leu. nu a acordat importantă des
șit-o pină la convingerea deplină fășurării la un nivel corespunzător a
cadrele de care depinde regimul op invățămintului cu mecanizatorii.
în scopul perfecționării pregătirii
tim de desfășurare a cursurilor de
profil. De acest adevăr aveam să ne profesionale a personalului muncitor
convingem pe parcursul unei ample din sectorul de mecanizare al agri
investigații întreprinse in unitățile culturii județului Botoșani, conduce
de mecanizare a agriculturii botoșă- rea Trustului pentru mecanizarea anene. „în Centrul de reparații, mon griculturii urmează să aplice o serie
taj, fabricație Botoșani — ne spune de măsuri mai judicioase. „Vizăm
șeful unității, tovarășul Vlădimir perfecționarea pregătirii profesionale
Condurovici — avem două forme de prin studiu individual, finalizat prin
desfășurare a invățămintului de pro testarea lunară a lucrătorilor — ne
fil : una inițiată la nivel de unitate spune directorul trustului. Compo
cu o tematică mal complexă, în nentele de bază ale pregătirii profe
timp oe in cadrul secțiilor si atelie sionale sînt însă cursurile organizate
relor de reparații cursurile sînt axa săptăminal la nivel de secție, urmate
te pe probleme legate direct de acti de testare și acordare de calificative,
vitatea practică. Prin această dublă în perioada de iarnă, desemnată
modalitate am reușit transmiterea u- special ca perioadă de pregătire pro
nor cunoștințe absolut neoesare îm fesională a mecanizatorilor, vom or
bunătățirii activității productive. E- ganiza instruirile teoretice si prac
fectul se concretizează, practic, în
convocind mecanizatorii din
ridicarea calității muncii oamenilor. tice.
Fapt este că prin aoest proces, me secții, pentru un număr de zile, la
canicii noștri realizează acum o mul diferite dezbateri organizate la nive
țime de piese de schimb de mare lul stațiunilor si la nivelul centrului
complexitate pe care pină acum nu județean de instruire, unde vom pre
le fabricam noi. De exemplu, recon zenta noutăți in domeniul mecani
diționăm și fabricăm piese in regim zării. al tehnologiilor de lucru etc.
de unicat pentru combine, recondi Una din modalitățile cane va fi in
ționăm variatorul de combină, fabri
căm un ax deficitar de la presa de trodusă mai ferm este aceea a de
monstrației practioe efectuate, in ca
balotat paie etc.".
Reușita invățămintului desfășurat litate de lector, de cei mai buni me
cu mecanizatorii este condiționată de canizatori sau maiștri care lucrează
concepția de organizare, de tenaci pe unul sau altul din utilajele din
tatea cu care se urmărește respec dotare. Axindu-ne graficul tematic
tarea sarcinilor prevăzute in progra- pe oerințele procesului de producție,
mul-cadru al acestei activități. Toate
deficiențele, sistematizind
acțiunile de instruire la care au sesizind
participat mecanizatorii din secțiile acțiunile de control, vom asigura inS.M.A. Botoșani au fost gindite mi vățămintului de profil un caracter
nuțios și cu cit mai multă simplitate de continuitate".
pentru a putea fi pe înțelesul Oame
Toate aceste măsuri judicioase
nilor. Utilizind acest procedeu, con preconizate trebuie să reprezinte, in
ducătorii cercurilor de invătămint adevăr, un prilej de îmbunătățire a
dispun de o oglindă a mersului acti procesului de pregătire profesională
vității. dețin măsura nivelului de a mecanizatorilor și care să ducă la
pregătire și a eventualelor lacune in dobindirea unor noi cunoștințe în
pregătirea fiecărui om în parte. în profesie, la creșterea răspunderii lor
cunoștință de cauză, s-a putut inter fată de munca desfășurată si rezul
veni prin tematici adecvate, in punc tatele obținute.
te sensibil deficitare din pregătirea
mecanizatorilor secțiilor de mecani
Euqen IIRUȘCA
corespondentul „Scînteii"
zare Nicșenl și Bălușeni. Prin ace
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CREȘTEREA RITMURILOR 0E LUCRU Planul-îndeplinit
PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
exemplar I
înfăptuirea integrală a prevederilor planului de in
vestiții si, îndeosebi, a programului de puneri in func
țiune este condiționată strict de organizarea exem
plară a activității tuturor celor angajați in procesul de
realizare a noilor obiective si capacități productive.
La ora actuală, in domeniul investițiilor, buna organi
zare este „cheia" care poate favoriza o rapidă creștere
a ritmurilor de lucru pe șantiere. Ca să se lucreze cu
o productivitate superioară este nevoie, desigur, de
ordine și disciplină in muncă, dependente insă de or
ganizarea temeinică a activității constructorilor si
mentorilor.
Organizare minuțioasă se cerc și in activitatea furni

zorilor de utilaje, care mai au de livrat șantierelor
cantități importante de mașini si echipamente tehnolo
gice. absolut necesare punerii in funcțiune a noilor
capacități. Din această perspectivă, ei au datoria să
inventarieze cu grijă toate utilajele ce Ie sînt solici
tate. sâ-si stabilească judicios programul de fabricație
si. mai ales, să il respecte punct cu punct, fără nici
un rabat de la termenele1 angajate sau de la nivelul
calitativ prevăzut.
La aceste aspecte esențiale pentru reușita eforturilor
depuse1, pe șantiere ne vom referi in sondajul nostru
de ast.ăzi pe șantierul întreprinderii de ventilatoare
București.

In activitatea pe care o desfășoară
întocmit la nivelul întreprinderii, se
in această perioadă oamenii muncii
prevede ca și secția mecanică ușoa
de la întreprinderea de masini-unelră să fie dotată, in scurtă vreme, cu
un sistem flexibil, de data aceasta
te din Bacău se urmărește Cu priori
tate creșterea continuă a nivelului
pentru prelucrarea pieselor de revo
tehnic și calitativ al produselor, spo
luție (axe, roți dințate etc.). De no
rirea fiabilității și competitivității tat că toate aceste centre de prelu
aoestora, in condițiile încadrării in
crare și utilaje care intră in compo
consumurile de energie electrică și
nenta liniilor flexibile sînt realizate
combustibili alocate. Lucru dovedit
in întregime in propria unitate.
Preocupări sporite și in comparti
și de faptul că aproape 90 la sută
din volumul producției realizate de mentul CTC. Inginerul Adrian Co
ban,
șeful compartimentului,, ne spu
această unitate este de nivel mon
dial. De altfel, in perioada care a nea că pe lingă întărirea controlului
trecut din acest an toate contractele
pe faze de fabricație și in toate
schimburile de lucru, au fost intro
la export au fost onorate exemplar,
duse noi tehnologii, ca. de pildă,
existind toate premisele livrării la
controlul nedistructiv, controlul su
termen și chiar in avans a întregu
durilor cu feroflux, laboratoarele au
lui fond de marfă solicitat de parte
nerii externi. Liniile tehnologice
fost dotate cu aparatură modernă.
Dar prima treaptă spre perfor
complexe, mașinile de alezat și fre
zat. centrele de prelucrare cu co
mante superioare și caracteristici ri
Modîlcă. șeful biroului de investiții
mandă numerică și afișai de cote —
dicate este trecută, după cum bine
din întreprinderea de ventilatoare —
se știe, de către serviciile de concep
multe dintre ele premiate și medabuna conlucrare cu întreprinderea
ție. De la inginerul Corneliu Țarăliate la diferite tirguri și expoziții
„înfrățirea" din Oradea, care a ac internaționale —
lungă, șeful ate
ceptat să ne livreze rapid o serie de
se bucură astăzi
lierului de pro
utilaje complexe, de care avem'
iectare construc
de aprecieri în
strictă nevoie : o mașină de găurit
tivă, am reținut
țări cu tehnică âLa întreprinderea
in coordonate, o freză verticală cu vansată, ca Uniu
că nici o mașină
comandă numerică, o mașină de fre
nu este conside
nea
Sovietică,
zat prin copiere".
R. D. Germană,
rată
perfectă.
de mașini-uneîte Bacău
Ar fi greșit să se înțeleagă că. la
Cehoslovacia. Ita
Chiar și cele reora actuală, șantierul n-ar fi con
lia, China, India,
proiectate și asi
fruntat decit cu probleme minore.
Iugoslavia
etc.
milate de curind
O asemenea minimalizare ar risca
in fabricație se
Cum se acționea
să compromită efortul de finalizare
ză in întreprin află într-un con
a noii investiții. Mai este necesară
tinuu proces de
dere ' în prezent
o importantă cantitate de cabluri
pentru îndeplini
înnoire. Un eelectrice, insnmind circa 1.6 tone de
xemplu este con
rea sarcinilor și
aluminiu. Nerezolvarea in timp util
cludent : mașina
indicațiilor for
a acestei probleme, care depășește mulate la recenta
de alezat și fre
atit posibilitățile beneficiarului, cit
zat, cunoscută sub
ședință a Comiși pe cele ale constructorilor, va fi . tetului Politic Edenumirea AF-100,
de natură să amine, fără îndoială,
xecutiv al C.C. al
a fost reproiectamomentul punerii in funcțiune a
P.C.R.? Amănun
tă și modernizată
noilor capacități. In egală măsură se
în ultimul an in
te ne-a oferit in
pune problema montajului tehnolo
cinci variante. Ca
ginerul
Vasile
gic, a cărui soluție se află „în mina"
Gogu, directorul
urmare, AF 63 —
beneficiarului de investiții. După
3 A — ultima va
unității.
cum am arătat, construirea noilor
— Cum e și fi
riantă (dar cu si
capacități se desfășoară în strinsă resc, o mașină cu
guranță că nici
corelare cu reorganizarea fluxurilor caracteristici teh
aceasta nu va fi
tehnologice actuale. Cu alte cuvinte,
ultima) înglobeanico - funcționale
ză
soluții de înaltă tehnicitate,
ridicate poate fi realizată numai de
in întreprinderea de ventilatoare,
cum ar fi acționarea avansurilor
există in momentul de față o „în
oameni cu o pregătire profesională
în curent continuu, schimbarea
crucișare" sau o suprapunere între
ridicată. Aceasta cu atît mai mult
automată a treptelor
.
.
activitatea productivă s; cea de in
de turație,
cu cit realizăm la ora actuală nu
blocarea automată a axelor etc.
__
vestiții. Ceea ce presupune o extrem
mai prototipuri, mașini-unelte la
Ea asigură o precizie ridicată in ex
de atentă planificare a fiecărei lu
temă, adică unicate. Iată de ce toți
crări, a fiecărei redistribuiri de uti
ploatare. o productivitate a muncii de
oamenii din întreprinderea noastră
laje. pentru ca „pulsul" producției
peste două ori mai mare și un consum
invață. In secțiile prelucrătoare se
. să nu fie cu nimic afectat.
redus de energie electrică. Si incă
desfășoară o largă acțiune de polica
Există, așadar, posibilități certe
lificare pentru ca fiecare muncitor
un amănunt deloc de neglijat. Noua
ca noile investiții de Ia întreprin
mașină este cu circa 1 000 kg mal
să fie capabil să treacă din mers de
ușoară decit AF-100. Concomitent cu
derea bucureșteană de ventilatoare
la o meserie la alta. în același timp,
reproiectarea „vechilor" tipuri au
să fie puse rapid in funcțiune și. o
in secțiile de m-ontaj am organizat
dată cu ele. unitatea să-și situeze
formații specializate pentru a putea
fost asimilate și introduse în fabri
cație o seamă de mașini moderne
realiza atit o productivitate înaltă,
activitatea ne coordonate superioare
de înaltă tehnicitate și productivi
cit și o calitate ireproșabilă.
de eficientă. Fructificarea lor depin
tate.
unele în premieră națională.
de insă de efortul conjugat al con
Este doar un aspect al problemei,
structorilor și beneficiarului, de răs
Chiar în timpul documentării noas
pentru că inginerul Gheorghe Chivtre se omologa mașina de frezat lon
punderea și energia cu care vor ac
nici. din cadrul serviciului de pregă
ționa in continuare, dar și de spri
tire a fabricației, este de părere că gitudinal cu portal tip FLP-2 200 cu
comandă numerică, iar pe banda de
jinul solicitat în dificila problemă a
pentru a realiza mașini-unelte per
procurării cablurilor electrice.
formante se cer a fl utilizate tehnici montaj se a&a in stadii avansate
mașina
de rectificat plan RPVR în
și tehnologii pe măsură. „Ne preocu
două variante — realizată pentru
Cristian ANTONESCU
păm ca in cadrul acțiunii de moder
prima dată și solicitată la export —
nizare a producției și a muncii, pe
precum și mașina de frezat prin co
lingă reorganizarea fluxurilor tehno
piere de tip FLMM. destinată prelu
logice si aplicarea unor măsuri or
crării turbinelor, care va înlocui im
ganizatorice, să dotăm fiecare secția
portul. Printre realizatorii lor se nu
Si atelier cu mașini de mare produc
mără
muncitorii, inginerii și tehni
tivitate și tehnicitate, cum ar fi oencienii. din secțiile conduse de specia
trele și sistemele flexibile de prelu
crare și alte asemenea utilaje". Spu liștii Teodor Clima, Ștefan Ionică,
Constantin Tiron. Eugen Chircu,
sele inginerului au acoperire în fap
te. Astfel, secțiile de mecanică grea Alexandru Ghica.
Sint fapte, preocupări care dove
au fost dotate de curind cu centre
desc că oamenii muncii din această
de prelucrare de tip CPFH de dife
rite dimensiuni, fapt oe a condus întreprindere au înțeles că produsele
pe cane le realizează nu pot fi com
la dublarea productivității muncii și
petitive pe piața externă decit dacă
o îmbunătățire simțitoare a calității
operațiunilor executate. în prezent,
sint realizate la un înalt nivel cali
muncitorii și specialiștii din secția tativ cu performanțe tehnioo-funcțiode mașini-unelte speciale, cooperînd nale superioare, la nivel mondial. De
•strins cu oei de la Institutul de cer
altfel, marca fabricii a început să fie
cetare științifică și inginerie tehno
cunoscută și apreciată pe piața ex
logică pentru mașini-unelte Bucu ternă ; ca urmare. încă die pe acum
rești. realizează primul sistem flexi există toate premisele ca planul la
bil de prelucrare a pieselor prisma export pe anul viitor să fie integral
tice. unde întregul proces de produc
acoperit cu contracte.
ție va fi coordonat de un calculator
de tip „Coral". în programul special
Gheorqhe BALTA
de îmbunătățire a calității mașinilor.
corespondentul „Scînteii"

Condicii certe pentru punerea
în funcțiune a noilor capacități
într-un interval de timp relativ
scurt, întreprinderea de ventilatoare
d<n București urmează să-și sporeas
că volumul producției cu aproxima
tiv 60 la sută. Dar nu numai aceas
tă apreciabilă creștere cantitativă
reține atenția. în egșlă măsură,
eforturile sint concentrate asupra
diversificării gamei de ventilatoare
fabricate și, in primul rind, asupra
asigurării necesarului de astfel de
agregate pentru Centrala nucleară
electrică de la Cernavodă, precum
și pentru alte unități economice. în.
sfirșit, constructorii de mașini din
unitatea bucureșteană și-au mai
propus, ca obiectiv imediat, dubla
rea producției de piese de schimb pe
care le realizează.
Toate aceste preocupări au drept
suport esențial nn amplu efort *nvestițional. Investiții care și-au de
monstrat oportunitatea in urma
unor minuțioase studii și analize
privind modernizarea și concentra
rea fabricației de ventilatoare. Pen
tru că specialiștii de aici și-au sub
ordonat, așa cum este și firesc, in
tenția de a spori potențialul produc
tiv al întreprinderii obiectivului
mai larg al modernizării procesului
de producție. Am deschis această
scurtă paranteză pentru a sublinia
valențele unei concepții evident
moderne in abordarea rolului rezer
vat investițiilor, privite nu ca sim
plu mijloc de amplificare a volumu
lui producției, ci. deopotrivă, ca in
strument principal in procesul de
perfecționare și modernizare a ac
tivității economice. Ca urmare, in
întreprindere au fost reorganizate
fluxurile tehnologice, trecîndu-se,
in spațiile existente, la reamplasarea
mașinilor și utilajelor. De asemenea,
trei hale aflate acum in construcție
și care. împreună, formează noua
investiție, sint dotate in parte cu
echipamente noi. dar și 'cu echipa
mente redistribuite din secțiile
existente.
Pină in prezent a fost pusă in
funcțiune partial o capacitate desti
nată realizării pieselor de șehitab
in hala de subansamble grele. La
celelalte hale, aflate intr-un stadiu
avansat de execuție, lucrările sint
în plină desfășurare. Peste o sută
de constructori si montori. aparținind întreprinderii antrepriză gene
rală de construcții speciale, instala
ții și montaj din București, și-au
concentrat forțele asupra lucrărilor
de finisaj, vopsitorie a instalațiilor
electrice și de conducte.
— Sintem mobilizați ca. pînă la
sfîrșitul acestei luni — ne spune ingi
nerul Ștefan Mocanu. adjunct de
șef de brigadă — să predăm benefi
ciarului hala de prelucrări mecani
ce, care include secțiile de strungărie și sculărie, precum și anexele
tehnice și sociale. în acest scop,
ne-am organizat munca în program
prelungit și am stabilit cu precizie
sarcini zilnice de lucru pe echipe și
oameni. Bineînțeles, urmărim în
deaproape modul in care sînt ele
duse la îndeplinire si intervenim
operativ ori de cite ori este nevoie.
Pentru ca eforturile constructori
lor și mentorilor să fie încununate
de succes mai sînt necesare însă și
alte măsuri. Este vorba, înainte de

(Urmare din pag. I)
ca 300 de vagoane, dar nu avem căr
bune.
Se așteaptă minute și ore in șir. în
sfirșit, sosesc vagoane. în unele din
tre ele începe încărcatul cărbunelui.
După un timp, activitatea se opreș
te... din lipsa cărbunelui. Orele trec
și așteptarea se prelungește, timp
in care vagoanele stau imobilizate
pe linie. De ce nu este cărbune ?
în cariera Jilț-Nord, solicităm ex
plicații inginerului Grigore Calotă,
director adjunct tehnic al întreprin
derii miniere Jilț, care ne spune :
— Excavatorul pe care I-am oprit
ieri are numai 200 de ore de func
ționare din momentul intrării lui în
exploatare. Au apărut insă o serie
de defecțiuni la sistemul de un
gere. Nu cu mult timp in urmă am
înlocuit un subansamblu al reductoarelor de acționare. înregistrăm
destul de multe opriri accidentale
datorate unor defecțiuni de fabrica
ție sau fiabilității reduse a unor com
ponente electrice sau mecanice.
— Ați sesizat aceste deficiențe
furnizorilor echipamentelor respec
tive ?
— Da. Există, de altfel, un pro
gram special pentru modernizarea
acestor utilaje.. Insă îndeplinirea
măsurilor pe care le cuprind se face
intr-un ritm lent, iar noi ne confrun
tăm cu probleme pe care cu greu le
putem soluționa cu forțe proprii.
Mai mult decit atit. asigurarea unor
piese de schimb a devenit foarte di
ficilă. De pildă, întreprinderea „Neptun" Cimpina a refuzat contractarea
unor subansamble de la reductoarele
pe care Je-a produs atit pentru ex
cavatoarele de tip 1300 și 470. cit și
pentru transportoarele cu benzi.
Sintem puși în situația de a achizi
ționa un întreg reductor pentru a
folosi numai două roți dințate. Ast
fel., se irosesc, sute de mii de lei.
Efectuăm, în atelierele proprii, o se
rie de reparații și recondiționări de
piese, dar este necesar .să se înțe
leagă că nu putem produce orice
cantități de echipamente pentru
schimb, întrucit principala noastră
sarcină este de a extrage și livra
cărbune.
Continuăm investigația la puncte
de lucru din cariera Jilț Sud. Exca
vatorul 05 lucrează din plin la un
strat din steril.

toate de sporirea efectivelor actuale
pină la necesarul impus de atinge
rea si menținerea unor ritmuri înal
te de lucru. Măsură care nu poate
fi pusă în aplicare fără sprijinul
antreprizei și întreprinderii de construcții-montaj coordonatoare. Și
încă o precizare : nu trebuie avută
in vedere numai o simplă creștere
numerică a efectivelor aflate acum
pe șantier, ci și o corelare a acesteia
cu natura lucrărilor rămase de exe
cutat. in care predomină operațiile
specifice de finisaj. O altă problemă
care solicită atenția conducerii in-

Pe șantierul
întreprinderii
de ventilatoare
București
treprinderii de construcții . speciale,
instalații și montaj constă în stabili
zarea ritmicității in aprovizionarea
cu toate materialele necesare, toc
mai pentru a se evita orice „sin
cope" in activitatea de pe șantier.
Insistăm asupra aoestui aspect de
oarece pină acum s-a mai intimplat, și nu o dată, ca activitatea
'constructorilor să fie grevată de lip
sa betonului, a elementelor de be
ton celular autoclavizat și a altor
materiale. Stadiu] avansat al acestei
investiții, posibilitățile reale de a fi
terminată și dată in exploatare cit
mai rapid cu putință trebuie neapă
rat valorificate.
Pozitiv este faptul că. pentru o lu
crare începută in regim derogatoriu,
deci pregătită „din mers", procu
rarea utilajelor tehnologice nu con
stituie o problemă. Unele sint rea
lizate 1 prin autodotare, cele mai
multe sînt sau vor fi livrate de furniiori care au acceptat, ctf sdi'tih'tde
solicitudine, termefiele propuse de
beneficiar. „Aș remarca. în acest
sens — ne-a precizat inginerul Emil

— Sintem în grafic cu excavațiile
— menționează Petre Călăpăreanu,
brigadier. Urmărim să asigurăm cu
Întregul echipaj o funcționare cit
mai bună a acestui utilaj de mare
capacitate. Fiecare lucrător iși cu
noaște foarte bine atribuțiile și ac
ționează pentru îndeplinirea sarci
nilor care ii revin. Căutăm să redu
cem la minimum timpii de stațio
nare. dar, din păcate, apar dese de
fecțiuni la transportoarele cu benzi:
ruperi de covoare de cauciuc, îm

Hotărîtoare pentru
sporirea exportului

produselor

mitetul de partid, nici consiliul oa
menilor muncii nu au acționat su
ficient pentru schimbarea mentali
tății unor cadre cu munci de răs
pundere care au exagerat în justifi
carea greutăților existente, fără să
insiste în căutarea soluțiilor pentru
rezolvarea operativă a problemelor
ce intră în competența lor directă.
De asemenea. Ia locurile de muncă
nu se manifestă întotdeauna fermi
tatea necesară pentru respectarea
normelor disciplinei de producție.

Combinatului minier Motru se men
țin o serie de neajunsuri.
— Capacitatea de încărcare nu
concordă cu cea de manevră și
transport, ne spune Nicolae Grigoriu, inginer-șef la E.C.F. Ar fi
necesare incă două locomotive de
manevră. Triajele din vecinătatea
depozitelor de cărbune trebuie reamenajate, Întrucit vagoanele aș
teaptă timp îndelungat pentru a fi
introduse la încărcare, ca urmare a
capacității reduse de paroare exis

Resursele energetice - asigurate ritmic, integral!
potmoliri la capete, arderi de mo
toare etc.
Care este bilanțul activității pe
schimbul I și. mai ales, problemele
legate de funcționarea utilajelor ?
— Excavatoarele au realizat un
timp total de funcționare de 16 ore,
in care au extras 6 260 mc de steril
și 100 tone de cărbune — ne spune
dispecerul Dorina Vrăja. Două din
tre ele vor reporni mîine cînd se va
termina operația de vulcanizare a
benzii TM3a. La alte trei au apărut
defecțiuni mecanice, se fac schim
bări de poziție sau sînt în curs de
desfășurare operațiuni tehnologice
la depozitul de steril.
Evident, este cu totul anormal
ca orele de funcționare să fie mai
puține decit cele de staționare. Con
cret, de la începutul anului și pînă
în prezent s-au Înregistrat peste
19 000 ore de staționare, ceea ce a
determinat ca timpul de utilizare a
excavatoarelor să fie cu 23 la sută
mai redus decit cel planificat.
Desigur, problemele de ordin teh
nic sint numeroase. Dar iată șl o
altă opinie, care aduce în discuție
răspunderea cu care colectivul de
aici iși face datoria :
— Principalele cauze ale neajunsu
rilor existente sînt formalismul și
superficialitatea, încălcarea ordinii
și disciplinei de producție — este de
părere Dumitru Goșa, secretarul co
mitetului de partid de la I.M. Jilț.
Trebuie să recunoaștem că nici co

Sînt adevăruri care trebuie să ne
dea serios de gindit, pentru a găsi
neîntîrziat căile de redresare a ac
tivității întreprinderii.

„Nodul gordian"
al neajunsurilor
la încărcarea vagoanelor
— Cum ne sosesc navetele, facem
revizia tehnică și proba la frină și
le dăm drumul vagoanelor în cei
mai scurt timp posibil, ne spune
Ion Ciucea, șef stație Motru-Est.
— Chiar din graficele dumnea
voastră rezultă că sint anomalii în
ritmicitatea cu care puneți la dispo
ziție vagoanele pentru cărbune. De
asemenea, din constatările făcute
atit la mineri, cît și la energeticieni
rezultă că unele dintre vagoanele
repartizate transportului cărbunelui
șînt defecte.
— Insuficiența capacității de trans
port este, in principal, consecința
imobilizării vagoanelor peste durata
normată, fie Ia încărcare, fie la des
cărcare in gospodăriile de combus
tibil de la termocentrale. In ce ne
privește, acordăm cea mai mare
atenție reparării vagoanelor
de
fecte și redării lor in circuit.
Deci, răspunderea ar cădea pe
umerii altora. Adîncind insă analiza
aveam să aflăm că în activitatea
unității specializate pentru exploa
tarea căilor ferate1 (E.C.F.) din cadrul

tente. Totodată, pentru Întreținerea
căii de rulare, unitatea noastră nu
este dotată cu utilaje și dispozitive
de profil adecvate. Cu toate acestea,
considerăm că, printr-o mai bună
organizare la toate punctele de în
cărcare, precum și cu un sprijin
efectiv din partea Direcției regio
nale de cale ferată Craiova vom pu
tea reduce durata de staționare a
vagoanelor.

Ce se întîmplă
la sosirea cărbunelui
în termocentrală ?
...Termocentrala Ișalnița primește
cele mai mari carttități de cărbune
din bazinul Motru.
La descărcare se află o navetă de
lignit primită de la Motru și alta de
la Rovinari. La stația nr. 2 din in
cinta centralei totul decurge normal;
vagoanele automate sint deschise
simultan cu ajutorul aerului compri-

mat și masa de cărbune se revarsă
peste grătarele din pardoseală. La
stația nr. 3 un zgomot asurzitor...
— Clapetele de blocaj la acest va
gon nu funcționează, au fost sudate
la punctul de încărcare, precizează
maistrul Mihai Dldu. Acum înlă
turăm sudura cu... barosul.
Minutele trec și se adună deve
nind ore, timp în care celelalte va
goane ale garniturii așteaptă. Du
rata de descărcare se prelungește cu
aproape două ore, timp în care na
veta ar putea să ajungă din nou
la mină.
— Astfel de situații sînt frecvente,
apreciază ing. Florea Dolana, șef
6ecție combustibil. Datorită acestor
deficiente, precum și unor lipsuri
organizatorice proprii, in anumite
perioade durata de descărcare se
prelungește cu mult peste timpul
normat. Insă tot atît de adevărat
este că aceste stări de lucruri neco
respunzătoare sint generate de neritmicitatea livrărilor și nerespectarea regulilor stricte de compunere
a navetelor, in care se găsesc atît
vagoane automate, cît și cu descăr
care manuală. Dacă ar exista o mai
bună colaborare intre unitatea mi
nieră, de transport și centrala elec
trică și rezultatele ar fi mult mai
bune.
Care este punctul de vedere al
unității de transport ?
~ In calitatea noastră de cărăuș
căutăm să conlucrăm atît cu unită
țile miniere, cit și cu cele energe
tice pentru a satisface corespunză
tor cerințele ambilor beneficiari.
Cît privește solicitarea de a asigura
în totalitate transportul cărbunelui
în vagoane cu descărcare automată,
ea nu poate fi satisfăcută întrucit.
la rindul nostru, nu am primit In
acest an de la unitățile de con
strucții de mașini circa 1000 de va
goane de acest tip.

ÎN CONCLUZIE :
După cum s-a putut constata, pe fluxul de producție șl transport al
cărbunelui din bazinul minier Motru persistă — precizează ing. Ion Davidescu, director tehnic al Direcției regionale de cale ferată Craiova, o se
rie de neajunsuri.
Potrivit calculelor, drumul cărbunelui de la carieră la termo
centrală durează nepermis de mult, este de aproape două ori mai mare
decit cel normal. Fapt inadmisibil acum cind eforturile se cer, mai mult
decit oricind, amplificate in vederea asigurării cărbunelui necesar termo
centralelor pentru perioada de iarnă.

SCINTEIA — joi 3 noiembrie 1988

PAGINA 4

70 DE AN[ DE LA FĂURIREA ȘTAȚULUj NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

UNIREA, UNITATEA
- supreme, istorice idealuri ale poporului
Epoca modernă, preluînd patrtmoiul de idei și idealuri ale înaintailor — în rîndul cărora unirea și
nitatea se înscriau la loc de seamă
- l-a îmbogățit necontenit, a conerit noi temeiuri și argumente acesei statornice aspirații românești ;
nitatea național-statală a româhi>r a devenit tot mai mult, an de an
i deceniu după deceniu, „cheia de
■oltă“, condiția fundamentală a souționării marilor probleme ale merului înainte al societății românești
e calea progresului social-economic,
le dezvoltării de sine stătătoare,
hezășia prezentului și viitorului
lațional.

Temei
de încredere
în măreția
trecutului
în zorii epocii modeme, în vre
rea revoluției conduse de HOREA,
ILOȘCA ȘI CRIȘAN, privirile țărailor transilvăneni se îndreptau
■line de speranță către țările
omâne de la sud și răsărit de
'arpați, de unde așteptau ajutor în
ederea înlăturării jugului nesuferiei iobăgii și al și mai nesuferitei
npilâri naționale. TUDOR VLADIIIRESCU și revoluția in fruntea
ăreia se afla pentru ridicarea po
norului la o viață mai bună și mai
reaptă au așezat solidaritatea
omânească între pietrele de temelie
le victoriei in această legitimă
aptă. Scria deci „Domnul Tudor“ —
el pe care țăranii Transilvaniei îl
șteptau ca pe un nou Mihai să
trăbată triumfător Carpații și să
îrgească hotarele libertății româești — unor boieri munteni :
„Iar mai cu dinadins trebuința urtează să aveți corespondențe cu
umnealor boieri moldoveni, ca unii
e sintem de un neam, de o lege și
apt aceeași stăpinire și ocrotiți de
ceeași putere. Așadar, urmează să
tim cele ce se fac acolo și să le ves
tul ceste de aici ca, fiind la un gind
l intr-un glas cu Moldova, să pu>m ciștiga deopotrivă dreptățile aestor prințipaturi, ajutorindu-ne unii
e alții".
în perioada care a urmat, idealuile unității naționale s-au afirmat
u putere deosebită, ilustrîndu-se
riașa tărie a ideilor care cuprind și
rsuflețesc masele. Unitatea și indeendența națională au fost marile
evize înscrise în epocă pe stindarele mișcărilor politice, ale activităii societăților patriotice, culturale și
tiințifice, au fost țelurile care au
robilizat larg energiile poporului,
onferind acestei perioade caracterul
nui răstimp de o efervescentă poliică fără precedent. Declarația de
rincipii a PARTIDEI NAȚIONALE
)IN MUNTENIA, adoptată la 1 noembrie 1838, reprezintă o grăitoare
lustrare a acestui adevăr :
„Subtisciliții rumâni ai Prinfipaului Valahii. mădulari ai Adunării
lationale, adunați ca să proclame,
rapturile locului lor șl a expune
'Ungerile declară de față a toată
urnea că nesfiala cu care Înalta
’oartă și Rusia au siluit dă sint
<eacuri și încă siluiesc pă toate ziele cele mai sfinte libertăți, le pune
■atoria dă a mintui suveranitatea
omână, dă a întoarce o patrie slo<odă și independentă către toate
nădulările răspîndite ale neamului
or și a întrebuința toate drepturile
lăstrate atit prin tractaturile părinilor lor cu Înalta Poartă, cit și prin
egile politice ale locului! Roagă (...)
a rumânii Moldavii care suferă asenenea rele și toți acei frați ai lor
are gem acum supt un jug din cele
nai despotice și cele mai '-arbare să
ie despozați a-i ajută, a să însoți la
ti lor cuget și a face împreună cu
ti unul și singur norod oblăduit dă
•ătri unul și același șef și stăpînit
lă aceleași legi".
Idealului unității îi dădeau glas
>atrioții luminați, toți cei care nă:uiau pentru popor la un viitor mai
jun. liber și demn. în lupta lor, ei
țăseau nezdruncinat temei de increlere în măreția trecutului românesc,
n minunatul atașament al poporului
Față de glia țării, de limba neamuui, în hotărirea sa de a restaura
zechea Dacie. Un simțămînt ne care,
ntr-un remarcabil discurs din 1838,
1 exprima profesorul și istoricul
FLORIAN AARON, român transilvă
nean. stabilit alături de frații de la
sud de Carpați :
„Mii de revoluțiuni au sguduit
țara românească, amenințînd-o .că
vor să o cotropească ; intimpiări ne
numărate au năpădit cu furie pe ro
mâni, infricoșindu-i că vor să le
desființeze naționalitatea și să-i
șteargă din numărul celorlalte nații.
Cu toate acestea, românii cu mândrie

Iarna i-a surprins pe unii îmbrăcați ca pentru o toamnă prelungă
și calmă, amenințîndu-i cu gutu
rai. Magazinele comerțului de stat
din Întreaga țară s-au pregătit încă
din vară pentru a se aproviziona
cu articole de îmbrăcăminte și în
călțăminte pentru iarnă. „O îm
brăcăminte călduroasă adecvată și
la indemina oricui" — ne spune Fe
licia Ceorgescu, șefa etajului desti
nat garderobei pentru femei de la
marele magazin bucureștean „Uni
rea". Aici, o diversitate de pardesie din stofă in amestec, în unturi
sau contexturi aparte de la între
prinderea de confecții și tricotaje
București sau Fabrica de confecții
din Craiova, rochii din stofe groa
se și din jerse, multe de la reputa
ta cooperativă „Cotex" — Oradea,
compleuri din stofe și din jerse
in uniuri sau carouri, o parte din
ele realizate de fabricile din Satu
Mare și Arad, un sortiment bogat
de impermeabile căptușite sau În
locuitoare de paltoane îmblănite
pot îmbrăca femeile de toate vîrstele. Articolelor de mai sus li se
adaugă o gamă bogată de fuste
șl jachete din stofe sau din tercot
matlasate, pantaloni din stofe și
din tercot matlasat cu Imprimeuri
florale. Tinerele beneficiază, la ale
gere, de jachete matl"sate cu
mined amp’e și do jachete din sto
fe cu croială modernă, cu epoleți,
cu diverse combinații de carouri și
uniuri, fuste evazate la bază. îri di
ferite eu’ori, pantaloni din stofă In
carouri mici, pansați și conici la
bază, pe ere interlocutoarea noas
tră le recomandă cu toată căldura.
Pentru o vîrstă medie, ne asigură
.-că rochiile din jerse cu o c-ola’ă dreaptă, în ctitori grena sau
cărămiziu, și rdchiile în carouri cu

pot a-șl ridica capul înaintea veacu
rilor trecute, a revoluțiilor și intimplărilor ce i-au isbit, și cu glas
triumfător pot să zică : Noi tot sintem !“.

Steagul unirii
- steagul
sub care
s-au strîns
toți românii
în preajma „primăverii popoare
lor" din anul eroic 1848, cuvintele
lui NICOLAE BĂLCESCU creionau
singura cale de urmat pentru ge
nerația sa :
„Ținta noastră socotesc că nu poa
te fi alta decit unitatea națională a
românilor. Unitate mal intil in idei
și în sentimente, care să aducă apoi
cu vremea unitatea politică (...), să
facă un trup politic, o nație româ
nească (...). La crearea acestei na
ționalități, la o reformare socială a
românilor, bazată pe sfintele prin
cipii ale dreptății și egalității, tre
buie să țintească toate silințele noas
tre. Românismul dar e steagul nos
tru, supt dinsul trebuie să chemăm
pe toți românii".
Steagul unirii, al independenței și
dreptății a fost stindardul sub care
s-au grupat, intr-adevăr, toți româ
nii în 1848. Din toate părțile cuprin
sului românesc s-a înălțat, puternică
și de nezdruncinat, voința tuturor
românilor de a-și clădi o țară liberă
și unită. REVOLUȚIONARII MUN
TENI se adresau celor moldoveni :
„Frați români din Moldova ! Cea
sul libertății a sunat pentru tot ro
mânul. Astăzi, la 11 iunie, era ziua
fericită in care libertatea a intrat
triumfindă in capitala noastră. Numai
bucurie și frăție este intre toți lo
cuitorii ; ulițele Bucureștilor răsună
de strigări de veselie, stindardul
libertății filfiie măreț, clopotele sună
și glasul lor de aramă împrăștie
noutatea regenerațiel neamului ro
mân prin toată cetatea care astăzi
iși merită numele său, adevărat oraș
de bucurie 1 (...). Uniți-vă cu noi,
frați de dincolo de Mllcov, peste
undele lui vă întindem brațele, do
rind cu înfocare a vă dj. sărutarea
frăției și a libertății. Munteanul și
moldoveanul sint toți români, sint
frați, o singură nație ; uniți-vă cu
noi (...) înălțați stindardul libertății
și dobindiți sfintele drepturi. Să ne
dăm mina ca niște frați și să ne
ajutăm unii pe alții. Uniți vom fi
tari ; uniți vom sta împotriva ori
cărui vrăjmaș al libertății noastre.
(...) Trăiască libertatea ! Trăiască
România !“.
Ca un adevărat ecou au răsu
nat cuvintele REVOLUȚIONARILOR
MOLDOVENI refugiați la Cernăuți,
in memoriul alcătuit in miezul ace
lei fierbinți veri a lui 1848. Scriind
câ veștile mari despre izbinda revo
luției in Muntenia le-au „pătruns in'
adincul inimii" și le-au „insuflat cea
mai mare bucurie și cea mai deplină
nădejde pentru îmbunătățirea soartei
Moldovei și mai cu seamă pentru
viitorul fericit al României întregi !“,
ei adăugau :
„Curaj dar, fraților, căci acum am
ajuns intr-o epocă unde putem face
păsuri de uriaș spre a inainta către
țelul dorit de toți, cîți avem singe
de român in inimile noastre (...). Să
nu ne dăm în lături de măreața
mișcare a Valahiei; căci de va
izbîndi ea, va izblndi și Moldo
va (...) Soartele acestor două pro
vinții sint atit de legate împreună

Principatelor, încorsetați pe atunci
Incit ele vor avea totdeauna același
de „cercul de foc al tiranilor" :
viitor. De datoria și de interesul nos
„Miine, România inimilor noastre,
tru este dar să intindem minele la •
mare ca România lui Traian, vitează
frații noștri de peste Milcov, ca
ca România lui Mihai (...), sublimă
frați de același singe și de aceeași
ca România poporului din Cimpia
soartă. Și dar să nu intirziem mai
Libertății (...) va rupe vălul ce aco
mult a ne ințălege lămurit cu ei".
peră a ei frunte și diadema ei va fi
Profundelor simțăminte de care
mindra noastră podoabă".
erau animați românii transilvăneni,
Și România avea să existe deoa
identice în esența lor cu cele nutrite
rece, așa cum proclama ADUNAREA
de toți românii, le-a dat glas în ace
AD-HOC A MOLDOVEI la 7/19 oc
lași an, revoluționarul CONSTAN
tombrie 1857 :
TIN ROMAN, care scria intr-o epis
„Dorința cea mai mare, cea mai
tolă adresată lui Al. G. Golescu :
generală, aceea hrănită de toate ge
„După cum stăm noi, acești de
nerațiile trecute, aceea care este su
dincoace de Carpați, toată mântuirea
fletul generației actuale, acea care
românilor atirnă de la unirea și
împlinită va face fericirea genera
bunăstarea Principatelor (...). Tre
țiilor viitoare este Unirea Principa
buie bine să ne luăm seama că de
telor intr-un singur stat, o unire
nu va lucra tot românul in interesul
care este firească, legitimă și neapă
comun sintem pierduți (...). Toți ne
rată pentru că in Moldova și in Vastrigă că voim să formăm o Dacie
lahia sintem" același popul, omogen,
(...) Deviza noastră trebuie să fie
identic ca nici un altul, pentru că
formarea Daciei".
avem
același început, același nume,
Și nimic n-a dovedit mai profund
aceeași limbă, aceeași religie, ace
și mai grăitor puterea acestei do
eași istorie, aceeași civilizație, ace
rințe și unanimitatea acestei voințe
leași instituții, aceleași legi și obice
decit strigătul zecilor de mii de ro
iuri, aceleași temeri și aceleași spe
mâni adunați la Blaj : „Noi vrem
ranțe,
aceleași trebuințe de îndes
să ne unim cu Țara 1“ Sau cum
tulat, aceleași hotare de păzit, ace
declara un martor ocular :
leași dureri in trecut, același viitor
„Cit privește aspectul exterior al
de asigurat și, in sfirșit, aceeași mi
acestei mărețe adunări populare, așa
sie de împlinit".
ceva n-a prea văzut vreodată Eu
Și poporul român, a cărui inimă,
ropa (...). Din blocuri agitate de
cum frumos s-a spus in epocă, băfurtună se desprindeau ici pilcuri de
tea numai și numai pentru unire, a
oameni (...) cu ochi scinteietori, imștiut să-și poarte spre împlinire
brăcați in cioareci groși, cu căciuli
idealul său statornic, așezînd, prin
mițoase în cap, dincolo, cățărați pe
dubla alegere a lui Alexandru loan
butoaie, lavițe înalte și pe mese,
Cuza, trainice temelii statului român
popi, avocați și profesori (...) se
modem. Măreața biruință din acea
detașau gesticulînd din masa fremă
zi a dat încredere poporului că drep
tătoare. „Trăiască libertatea!", „Tră
tele sale aspirații vor triumfa, așa
iască Daco-România !“ se auzea din
cum scria la puține zile după 24 ia
toate părțile. Iar adunarea, pentru a
nuarie 1859 poetul DIMITRIE BOîntări aceste strigări, și-a formulat
LINTINEANU :
in douăsprezece puncte doleanțele".
„Fiți siguri, domnilor, că nația ce
voiește Unirea prin alegerea domnu
lui Alexandru Ioan I va ști să facă
toate sacrificiile spre a o dobîndi ;
fiți siguri că ceea ce a făcut astădată
această nație va rămine făcut și
bun pentru totdeauna".
Da, ceea ce s-a înfăptuit la 24 Ia
nuarie 1859 a rămas fapt împlinit.
Și chiar mai mult decit atit, a fost
o temelie de nezdruncinat pentru
Pe temelia evenimentelor din
alte victorii ale poporului român in
1848—49, mințile clarvăzătoare au
necurmata sa luptă pentru unitate
socotit că apropierea ceasului de
și independență deplină.
izbîndă al idealului unității româ
nești nu outea fi prea departe. Ast
. Grupaj realizat de
fel, DIMITRIE BRATIANU scria in
Silviu ACHIM
1852 intr-un manifest către locuitorii

Unirea
principatelor
- o unire firească
și legitimă

Apare necesară, acum mai mult ca
oricind. prezenta conștiinței literare
pe care, mai ales ultimele două de
cenii de literatură au afirmat-o. în
acest sens, editura „Cartea Româ
nească" înțelege să-și continue în
cercarea de a focaliza tendințele
literare de la noi, toți autorii capa
bili să spună ceva, toate generațiile,
dacă este posibil, scara întreagă a
valorilor. Autorii sînt cei care pro
pun cărțile spre publicare. Editura
însă alege. în această relație com
plicată. să nu uităm, primul termen
rămine autorul. De atitudinea lui.
de problematica pusă în discuție, de
valoarea cărților in drum spre ope
ră. iată în fond de ce depinde bu
nul mers al edi
turii. Pornim așa
dar de la ce
putem numi „un
bun cîștigat". în
toarcerea la vechi
tipare dogmatice
ni se pare, parafrazînd un titlu
care
a
făcut
epocă în anii din
urmă, imposibilă. Evitarea unor mai
vechi erori este o grijă permanentă
a noastră. O mai bună priză tema
tică. ideologică, politică tine de chiar
profesionalismul muncii noastre.
Ca și alte instituții culturale, edi
tura „Cartea Românească" revine in
atenția publică in urma deschiderii
ample operate în societatea româ
nească postbelică de către Congresul
al IX-lea al P.C.R. Strădania de a
păstra spiritul celui mai de seamă
eveniment de după 23 August 1944 se
poate desluși în efortul (nu totdeauna
egal sieși, dar constant în idealul său)
de a sluji literatura română. Puncte
noi de vedere se adaugă, firesc. în
urma apariției Tezelor din aprilie,
document important care consacră
consecventa gîndirii creatoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu.
O mai pătrunzătoare înțelegere a
timpului trăit tine de spiritul din
totdeauna treaz al scriitorului. A nu
face concesii, nici de ordin politic,
nici estetic. Este de datoria noastră
să dăm prioritate acelei literaturi
care atestă efortul omului de a se
depăși pe sine. Un om adevărat în
esență, si nu în vorbe si gestică. Un
erou problematic care spune lucru
rilor pe nume, un om în carne si
oase, si mai ales în gînduri spuse
răspicat, si nu doar disimulate în alu
zii și mici parabole în răspăr. Tre
buie să spun că prea deseori, ca

cierile editorilor cu privire la valoarea reprezentativă
a literaturii scrise de tineri, despre tineri. In același
timp, dezbaterea noastră și-a propus să releve moda
litățile utilizate de edituri pentru a clarifica ecoul
public al cărților promovate.
în cadrul acestei dezbateri — Ia care am dori să
participe toate editurile noastre — am publicat pînă
acum răspunsurile primite din partea editurilor „Fa
cla" — Timișoara, „Minerva", „Scrisul românesc" —
Craiova. „Albatros". „Dacia" — Cluj-Napoca. în pa
gina de față inserăm răspunsul editurii „Cartea ro
mânească".

editor, am sentimentul paradoxal si
penibil că apar cărți slabe din toate
punctele de vedere. De ce o fac ?
Fiindcă falsele probleme au nu o
dată aparenta adevărului si. de aici
încolo, orice confuzie este posibilă.
Una este să ai de-a face cu un au
tor grav, puternic implicat in reali
tatea temei sale, apt pentru dialogul
firesc si de cind lumea între autor si
editor, si alta să te izbești de sufi
cienta cutărui mînuitor de fraze in
doi peri. Poate pe cititorul ziarului
nu-1 interesează astfel de chestiuni
de „laborator". O spun ca să nu fiu
inteles greșit. Nu „elita", dacă exis
tă. o urmărim. Vrem doar ca în
treaga producție de carte, cu scara

actualitate. Din nou un loc comun,
dar care mereu trebuie repetat : o
idee oricit de generoasă este defini
tiv compromisă de veleitarul perse
verent. Incontestabil însă, opțiunile
de fond ale editurii merg spre lirica
de substanță, de la poezia de vibra
ție patriotică in cea mai bună tradi
ție românească oină la vocile cele
mai tinere, unde viziunea si limbajul
pot surprinde, dar pun in evidentă
talentul.
Lucrăm mult cu tinerii. Nu e foar
te ușor. Insist pe ideea colaborării
reale cu debutantul : a nu-i între
ține iluziile, a nu-1 amina numai
pentru a ocoli adevărul că n-are
talent. Cind nu are. Si a faoe totul
pentru â promova
un talent în care
crezi.
Există
multi tineri talentați.
Există
mai multe tonuri,
de pe acum pro
nunțate, în poe
zia și proza tînără și foarte tinără, și ele au drept
egal de afirmare. Ar fi de neiertat
anihilarea oricăreia dintre aceste
promisiuni.
Editura continuă să publice studii
de sinteză și de interpretări genera
lizatoare ale fenomenului literar cla
sic si contemporan. Ne interesează
o poziție fermă a criticii, onestă si
lipsită de echivoc. Mă gîndesc la
rolul ei prim de orientare a gustu
lui public, de a discerne între va
loare și impostură. Poza, clișeul, o
terminologie nu totdeauna asimilată
eșuează în mediocritate. Dacă sno
bismul nu este chiar o formă a me
diocrității. Există, am spus, foarte
originale, surprinzătoare rezultate în
proza și poezia noastră actuală.
Adecvarea mijloacelor critice este
necesară. Nu vom fi însă niciodată
de acord cu cei care cred că există
o critică în sine si pentru sine.
Sintem preocupați la „Cartea Ro
mânească" să depășim dificultățile,
oricare ar fl ele. Să rămînem con
stanți în ce am făcut bun. Cu un
sentiment cit mai accentuat al răs
punderii. pe măsura încrederii, poa
te nu prea des înșelate, cu. care citi
torul continuă Să ne cumpere căr
țile.

O literatură despre om,
destinată omului de astăzi
ei imprevizibilă de valori, să apară
pe orbita literară, dar să înceapă pe
cit cu putintă mai „sus".
Privită în ansamblu, literatura
publicată in ultimii ani la „Cartea
Românească" pune în evidentă di
recția accentuat realistă a autorilor
de mai toate genurile literare, stră
dania lor justificată de a participa
legitim la viata tării. Imagine la
borioasă. nescutită însă, de ce nu
aș spune, si de scrieri nesemnifica
tive. Vechiul adagiu că din greșeli
învață omul trage cu ochiul la bestiarul caragialesc. in timp ce există
atita substanță epică in contempora
neitate. incit e greu, dacă nu impo
sibil. să justifici mediocritatea. Și
fiindcă sintem cu cărțile pe masă :
cititorul de poezie știe cit si oe loc
ocupă lirica in standul editurii noas
tre. Este de acum un loc comun că
nivelul poeziei noastre contempo
rane. atit de diversă în viziune si
modalitate, a atins cote înalte și in
același timp experimentează, as zice,
frenetic, nu fără bune si foarte bune
rezultate, dar si cu destule eșecuri.
Respingem în continuare, la editură,
mimetismul, zeflemeaua drapată în
tr-o falsă ironie, teribilismul pur si
simplu conturat în limbai și doar
atit. Descurajăm, de asemenea, veleitarismul unor versificatori fără
conștiință artistică reală, conjuncturiști sub pretextul unor teme de

Georqe BALAIȚA
directorul editurii
„Cartea românească"
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Adunarea od-hoc a Munteniei (1857). Litografie de “Carol Popp de Szatmary

de profil din Sibiu, Cluj-Napoca,
Focșani și altele au pus în vinzare
impermeabile căptușite dintr-un
tercot foarte bun, hanorace rezis
tente la capriciile vremii, pardesie
căptușite, jachete și blugi prespălați, pantaloni din stofă groasă de
la Botoșani, sacouri de la Oradea,
costume intr-o distinsă croială cla
sică.
Un bogat sortiment de tricotaje

VA INFORMAM DESPRE:

Confecții și încălțăminte
de sezon
stofă șl din finet pe diverse fon
duri florale, costumase matlasate
și îmblănite, pantaloni și bluze din
bumbac flaușat. Acestora li se adaugă o gamă variată de pulovere
în diverse culori, de pantaloni și
costumașe tricotate. La raioanele
de încălțăminte pentru femei și
pentru copii sînt expuse diverse
ghete din înlocuitori, căptușite sau
îmblănite, cizme și cizmulițe din
înlocuitori, pantofi cu talpă groa
să. pislari.
Pentru bărbați, aveam să aflăm
la etajul al doilea, de la respon
sabilele acestuia, Vasillca Geor
gescu și Suzana Iordan, fabricile

Pornind de la rolul de mare însemnătate pe care
literatura, cartea in general. îl joacă in educarea mul
tilaterală a oamenilor, in îmbogățirea vieții noastre
spirituale. „Scinteia" a invitat factorii responsabili din
edituri să răspundă la un număr de întrebări vizind
rolul editorului in contextul actual, direcțiile și moda
litățile prin care acționează editura pentru stimularea
și promovarea unei valoroase literaturi de actualitate,
funcționarea criteriului selectiv spre a asigura calita
tea cărților ce ajung în mina cititorilor, preocupările
existente pentru ridicarea calității editării moștenirii
noastre culturale. Ne-au interesat, de asemenea, apre

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII

Țăranii pontași din Adunarea ad-hoc a Moldovei (1857), Fotografie de epocă

mînecă lungă șl guler detașabil sînt
cele mai potrivite. Și, bineînțeles,
tricotajele, care sint de astă dată
In inăîțime : pulovere din lină și
PNA, jachete din PNA și bucle in
uniuri sau jocuri geometrice, cu
gulere la bază, in triunghi sau ru
late.
Pentru fetițe s-au pus în vînznre,
ne spune Marin Costache, schimbul
interlocutoarei noastre, rochii din

Editarea cărții-act de mare răspundere
în opera de educație patriotică

se află în rafturile acestui etaj,
„Tricodava" — București, „Tricota
jul Roșu" — Brașov și Fabrica de
tricotaje Hunedoara fiind, de astă
dată, la înălțime cu produse din,
lină și PNA, în toate culorile și
nuanțele. De asemenea, cămășile
din țesătură groasă de la reputata
fabrică brăileană, căciulile din
blană veritabilă, pă'ărille din fetru,
șepcile din stofă sau velur sînt in
dispensabile acestui sezon și, mai
mult ca oricînd, conducerea aces
tui magazin a avut în vedere o
aprovizionare ritmică.
în ce privește încălțămintea, se
recomandă pantofi cu talpă groasă

din piele sau înlocuitori, ghete sau
cizme din aceleași materiale. Și
pentru că tot vorbim despre încăl
țăminte, la unitatea nr. 47 din ca
lea Griviței 163, de pildă (unitate
destinată în exclusivitate încălță
mintei pentru bărbați), impresio
nează, dincolo de mulțimea de
cumpărători, atenția cu care fie
care solicitator este servit de lu
crătorii din comerț. O diversitate
de pantofi, de ghete și cizme din
piele sau înlocuitori sint aranjate
în rafturi ca la expoziție. Șefa
unității, Ioana Dima, permanent
printre cumpărători și vinzători,
cîntărește din priviri necesarul de
marfă, pentru ca, in funcție de
cereri, a doua zi, imediat, să
suplimenteze, cu ajutorul con
ducerii I. C. L. „Universal" de
care depinde unitatea, produse
le solicitate. E o școală a muncii
cu publicul șl lucrătorul din co
merț, ale cărei roade se văd în
fiecare zi concretizate într-o mai
maro grijă fată de produsele reco
mandate publicului cumpărător,
într-o permanentă colaborare a
factorilor responsabili ca mărfurile
de sezon să fie din ce în ce mai
diversificate. Conducerile marilor
magazine bucureștene ca „Victo
ria". „București", „Bucur-Obor",
„Titan", ca și cele de profil din
toate județele tării se străduiesc
să asigure măr”urile foarte solici
tate în această perioadă. De la fac
tori de răspundere din Ministerul
Comerțului Interior aflăm că ma
joritatea magazinelor comerțului
de stat din întreaga țară dispun,
în raioanele de profil, de vesti
mentația necesară pentru iarnă.

Marta CUIBUȘ

• „Făcliile de la Combinatul pe
trochimic Pitești nu se mai iro
sesc" — este titlul unei noi scri
sori trimise redacției de cores
pondentul nostru voluntar Apostol
Crinu. El relatează că. pină în
anul 1985, toată energia termică
a celor 14 turnuri (coșuri) cu
făclii mari continue se pierdea in
văzduh. De atunci funcționează o
instalație de recuperare a căldurii
din apele de răcire, dotată cu două
pompe cu o capacitate imitară de
56 cal/h, care initial a fost folosită
pentru asigurarea necesarului de
apă caldă pentru consum al car
tierului Prundu. Bazindu-se pe
performantele ridicate ale pom
pelor termice, beneficiarul — în
treprinderea de gospodărire comu
nală și locativă Pitești — a extins,
folosind această sursă gratuită, ali
mentarea cu apă caldă pentru
consum si în alte cartiere — Gară,
zona centrală. Prin construirea a
încă două agregate de pompe de
căldură de aceeași capacitate, care
vor fi puse in funcțiune în acest
an, se va asigura alimentarea cu
apă caldă pentru consum a peste
8 000 de apartamente. In paralel se
lucrează in zona rafinăriei la in
vestiția „Recuperarea energiei refolosibile", căldura recuperată ast
fel fiind folosită pent-u asigurarea
apei calde si incălzirea locuințelor
din cartierele Craiovei, Războienl
și Banatului.

• Corespondentul nostru volun
tar loan Dobrescu din Cimpulung
— Argeș a făcut de curînd o călă
torie cu trenul de la București la
Suceava si ne-a scris despre unele
fapte care, după părerea sa, „dis
tonează" cu relațiile din societatea
noastră, „indignează" pe orice om
cinstit, de bun simt. Redăm din
scrisoare : „Pe tot parcursul au
trecut din compartiment in com
partiment femei și bărbați zdra
veni. dar certațicu munca, prefe
rind bișnița, comerțul ambulant
Unii ofereau pungi de plastic cu
emblema ..Marlboro", la prețul de
15 lei bucata, fețe de masă din
plastic, la prețul de 10 lei bu
cata ; alții vindeau, la prețul de
265 lei, treninguri pe care au stan
țat anumite chipuri și înscrisuri,
deși acest produs nu costă mai
mult de 75 lei in comerț, gumă de
mestecat, ciocolată, țigări, baterii
de ceasuri electronice, toate la pre
turi foarte mari. Ceea ce mă ne
dumirește este de unde procură
acești afaceriști asemenea produse
care le dau posibilitatea să ciștige
bani grei fără muncă. Cred că este
firesc, necesar si etic ca astfel
de practici necinstite să fie sto
pate și sancționate exemplar, in
conformitate cu legislația noastră
socialistă".
© De cîtva timp. C.A.P. Todiresti. comuna Erbiceni, județul
Iași, se înscrie printre unitățile
bune din cadrul consiliului agro
industrial Podu Iloaei în ceea ce
privește producția de lapte obți
nută — afirmă în scrisoarea sa
coresponclenlul nostru voluntar
Alistar C. loan din localitate. La
baza acestor succese se află si ac
tivitatea desfășurată de comitetul
de partid al cooperativei agricole

și biroul organizației de bază din
ferma zootehnică. între acțiunile
politico-educative întreprinse, cele
privind creșterea nivelului de pre
gătire profesională al lucrătorilor
din zootehnie ocupă un loc de
seamă. Astfel, pe lingă acțiunile
organizate în cadrul invătămîntului
agrozootehnic de masă, aici au loc
cu regularitate dezbateri privind
creșterea și îngrijirea animalelor,
schimburi de experiență în care
sint prezentate rezultatele deosebi
te obținute de cei mai destoinici
îngrijitori de animale. Totodată,
membrii organizației de bază din
ferma zootehnică participă zi de
zi la lucrările agricole, la între
ținerea corespunztăoare a pășuni
lor si fînețelor. Așa se si explică
faptul că. în prezent, este asigurat
necesarul de furaje pentru perioada
de iarnă, grajdurile pentru vaci
și saivanele de oi fiind pregătite.

• Munca plină de abnegație a
constructorilor bucuresteni a fost
nu o dată evidențiată în coloanele
ziarelor si la televiziune. Oamenii
văd cum. practic, intr-o perioadă
scurtă se schimbă înfățișarea unor
străzi și chiar cartiere, construc
torii ridicînd clădiri durabile, mo
derne. intr-un stil arhitectonic tot
mai atrăgător. Mai primim insă la
redacție scrisori în care locatari
sau asociații de locatari sesizează
calitatea necorespunzătoare a unor

lucrări sau tărăgănarea remedierii
acestora.
Despre un asemenea caz ne-a
scris recent Asociația locatarilor
bțocului T 6 B. str. Narciselor nr
98. sectorul 2. Acest bloc a fost
construit de brigada nr. 4 I.A.C.P.B..
fiind terminat in anul 1986. La
plecare, constructorii au lăsat grave
deficiente : pe terasă se infiltrea
ză apa de la- ploi si zăpezi ; rostu
rile dintre plăci au rămas neumplu
te si. ca atare, pătrunde frigul, producînd condens și degradînd astfel
apartamentele : canalul colector
este defect, sint necesare' unele
lucrări la fațade șl soclu etc.
Că lucrurile stau așa o dovedește
Si faptul că la 30 aprilie 1987 co
misia nu a putut efectua recepția
finală deoarece constructorul nu
înlăturase deficiențele. Au urmat
alte adrese la D.G.D.A.L. (nr. 04778
din 9 VI 1987. nr. 428 din 14 I
1988 și tot atitea răspunsuri, sem
nate de conducerea acestei direcții,
în care asociația, era mcunoștiințata
că deficientele vor fi remediate,
ultimele termene fiind 30 VI 1988
și apoi trimestrul IV 1988. Fapt
este că nici pînă la data sosirii
scrisorii la redacție, sfirsitul lunii
septemhrie. constructorul nu a
efectuat nici o remediere la blocul
respectiv. Sperăm că de această
dată sesizarea asociației de loca
tari va fi soluționată oît mai re
pede cu putintă.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Opiniile exprimate de Haralaimbie Cușma din Baia de Aramă pri
vind unele dezvoltări care trebuie făcute în sectorul căilor ferate au fost
studiate cu solicitudine de Ministerul Transporturilor și Telecomunica
țiilor. care ne-a trimis un răbpuns edificator. Departamentul căilor ferate
— se precizează între altele — a fundamentat în ultimii 20 de ani. nece
sitatea si oportunitatea construirii unor linii de cale ferată care au fost
aprobate de forurile superioare si a căror construcție s-a realizat sau
se află în curs de realizare. Printre acestea figurează liniile ferate Rm.
Vîlcea — Băbeni — Berbești, Pașcani — Tg. Neamț. Deva — Brad ș.a.
în continuare se analizează si alte noi linii de cale ferată care urmează
să asigure traficul de mărfuri si călători sau să contribuie la scurtarea
distantelor de transport între anumite localități, ca urmare a stabilirii
unor rute mai directe. în ce privește lucrările noi propuse de autorul
scrisorii, in răspuns se arată că ele au fost analizate în anii precedent!,
dar datorită urgentei execuției altor lucrări prioritare pentru economia
națională, ele nu au fost incluse în planul de investiții al actualului
cincinal, urmînd ca la stabilirea planului pe 1991—1995 să se reexamineze
oportunitatea construirii lor.- Noi îi mulțumim corespondentului voluntar
al „Scînteil" pentru scrisoarea trimisă — se afirmă în încheierea răspun
sului — si îl asigurăm că în cadrul analizelor care se vor face în-conti
nuare vom tine seama de sugestiile prezentate.
• Sesizarea primită la redacție și trimisă nouă spre soluționare pri
vește activitatea cultural-educativă insuficient de bine organizată si con
dusă de către Consiliul comunal de educație politică și cultură socialistă
Vlădeni. implicit de către președintele acestuia, tovarășa Angela Rotaru —
se precizează în răspunsul Comitetului de cultură și educație socialistă al
județului Botoșani. Astfel, numărul și tematica expunerilor șl altor ma
nifestări dedicate dezvoltării gindirii economice a maselor este în
discordantă cu cerințele concrete ale cooperativei agricole de producție,
ale comunei Vlădeni in general. Putin s-a acționat pentru cunoașterea
importantei si efectelor aplicării acordului global în agricultură. Nici re
pertoriile formațiilor artistice n-au fost întotdeauna ancorate în proble
matica concretă a localității. Pentru remedies i deficiențelor constatate
s-au initiat măsuri concrete începînd cu activitatea consiliului comunal
de educație politică si cultură socialistă. Graficul acțiunilor pentru tri
mestrul IV al acestui an a fost astfel întocmit incit să tină seama de
cerințele specifice ale organizațiilor si instituțiilor din comună. între
altele, a fost revitallzată activitatea cu cartea și filmul, iar formațiile
artistice si-au îmbunătățit repertoriul si au început pregătirile pentru
întrecerile ce vor avea loc în cadrul concursului cultural-artistic „Laudă
pămîntulul natal".
Rubrică realizată de

N. ROȘCA
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Panoramic bihorean
• In ansamblul ac
țiunilor vizind reali
zarea exemplară
a
planului la export,
Centrul de cultură ți
creație „Cintarea
României" al sindica
telor din Oradea a
găzduit, in organi
zarea comitetului ju
dețean de partid, o în-.
tilnire a conducerilor
unităților
economice
bihorene care execută
produse de .inate pie
ței externe cu revrezentanți ai Ministe
rului Comerțului Ex
terior si Cooperării
Economice Internațio
nale, precum si cu re
prezentanți din 17 în
treprinderi de comerț
exterior
din
țara
noastră. Analiza ofer
tei bihorene pentru
piața externă a avut
loc in cadrul unei ex
poziții care a reunit
peste 1 500 produse si
repere, începînd de la
celule flexibile, centre
de prelucrare, instala
ții de sudură automa
tă, diverse mașiniunelte de mare com
plexitate,
coloranți,
medicamente si alte
produse chimice pini
la materiale de con
strucții, mobilier din
lemn, articole de uz
casnic, confecții, tri
cotaje si încălțăminte,
reflectind potențialul
economiei
județului
Bihor, gradul accen
tuat de înnoire și
modernizare a pro
ducției , competitivita
tea ei ridicată.
• Front larg de lu

cru pe șantierele obiectivelor hidroener
getice. Pe Crișul Re
pede, la hidrocentra
lele Lugaș și Tileagd,
de cite 18 MW fieca
re, se execută in pre
zent ultimele lucrări
premergătoare începe
rii acumulărilor de
apă, urmind ca pînă
la sfirșitul anului cele
două obiective să fie
racordate
circuitului
productiv.
• Luna octombrie a
însemnat pentru co
lectivul de la Combi
natul pentru prelu
crarea lemnului Ora
dea, unitate care ex
portă peste 93 la sută
din producția sa, li
vrarea primelor garni
turi de mobilier in
Japonia. Cu întreaga
capacitate
lucrează
pentru partenerii ex
terni și oamenii mun
cii de la întreprinde
rea de confecții Ora
dea, a căror hărnicie
este convingător ilus
trată de faptul că vo
lumul exportului din
primele trei trimestre
din acest an este echi
valent cu livrările din
întreg anul trecut.
• Două noi și re
prezentative unități au
întregit în aceste zile
zestrea rețelei comer
ciale din zona de vest
a municipiului Ora
dea : complexul co
mercial „Perla", care
reunește raioane de
desfacere a produselor
alimentare, și magazi
nul' „Util", care pune

la dispoziția cumpă
rătorilor un variat sor
timent de produse, în
deosebi de uz casnic și
gospodăresc, realiza
te in bună parte în
unitățile de mică In
dustrie aparținătoare
Uniunii județene a co
operativelor de pro
ducție, achiziții și des
facere a mărfurilor
Bihor.

• Băile Felix, „uzi
na de sănătate" din
vecinătatea
munici
piului Oradea. iși imbogățeșe zestrea cu un
spital de recuperare.
Noul obiectiv, de curind recepționat de la
constructor, va fi dat
in folosință în cursul
acestui trimestru, insumind 150 paturi,
alături de o modernă
și complexă bază de
tratament.
• S-a încheiat „tre
cerea in revistă" a ce
lor 1 800 lucrări de artă
fotografică înscrise in
competiția celei de-a
Vl-a bienale a Salo
nului „PREMFOTO",
manifestare de anver
gură națională, iniția
tă și găzduită de Cen
trul de cultură si
creație „Cintarea
României" al sindica
tului
Întreprinderii
poligrafice „Crișeana"Oradea. Vernisajul ex
poziției, care va înfă
țișa publicului numai
lucrări in premieră, va
avea loc duminică, 13
noiembrie.

Ioan LAZA

Adunări festive cu prilejul celei de-a 71-a aniversări
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
La Combinatul de fibre și fire sin
tetice din Săvinești și la Centrul de
cultură și creație „Cintarea Româ
*
niei'
al sindicatelor din Urziceni au
avut loc, miercuri, adunări festive
prilejuite de împlinirea a 71 de ani
de la Marea Revoluție Socialistă
din Octombrie.
Au luat parte reprezentanți ai
organelor locale de partid și de stat,
ai organizațiilor de masă și obștești,
oameni ai muncii din întreprinderi
și instituții.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei U.R.S.S. la București.
In cadrul adunărilor au luat cuvîntul : la Șăvinești — Anica Lazăr.
secretarul comitetului de partid al
combinatului, și E. M. Tiajelnikov-,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București ; la Urziceni — Eugenia
Coman. secretar al comitetului orășe

Cronica

zilei

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, a
primit, miercuri după-amiază, pe
Abou Amin Al Shabad, guvernatorul
orașului Damasc, care efectuează o
vizită in țara noastră la invitația
Consiliului popular al municipiului
București.
Relevîndu-se bunele relații stator
nicite între România și Siria, în
cursul întrevederii au fost abordate,
notrivit înțelegerilor convenite cu
prilejul întilnirilor româno-siriene la
nivel înalt, posibilitățile de dezvol
tare a conlucrării dintre cele două
țări.
La primire a participat tovarășul
Constantin Radu, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Pe drumul Înfăptuirii noii revo
luții agrare
19,45 Micul ecran pentru cel mici (co
lor)
19,55 Laureatl ai Festivalului național
„Cintarea României" (color)
20,20 Unire, unitate — idealuri împli
nite, mărețe perspective
(color)
• Continuitatea vieții statale pe
teritoriul românesc
20,40 Film serial : (color) „Trenul de

vremea

Noul complex comercial „Perla” din Oradea

(Urmare din pag. I)
la indemina omului capabile să
remodeleze chipul unei vaste geo
grafii ? Au fost glasuri care in
acel timp s-au ridicat întreblnd,
după ce au aflat cîtă energie elec
trică s-ar putea smulge la acest
colt de lume : „Ce să facem cu
această energie? Capacitatea noas
tră industrială n-ar putea-o ab
sorbi" 1 Alte glasuri, in fața pla
nurilor de îmbunătățire a naviga
ției. de înlăturare a pericolelor ri
dicate de existenta stîncilor sub
acvatice, s-au pronunțat în favoa
rea excavăril treptate, sisifice a
pragurilor granitice, cu dinamita,
cu trotilul. S-a făcut si asta, a
apărut și un canal pe partea
dreaptă a Dunării, de pe malul
căreia se tractau navele, la deal,
cu locomotiva. Costisitoare și gre
oaie lucrare, gigantic efort, fără a
se obține rezultate pe măsură.
Visul, răminea neînfăptuit.
Un vis împins mereu spre un
alt timp istoric, timp Istoric care
ar fi trebuit să fie de o altă
structură, de o altă capacitate de
cuprindere a viitorului, de o altă
substanță calitativă
capabil de
mari cutezanțe, de mari avînturi
constructive închinate libertății,
împlinirii, măreției omului. Cei
care, cu decenii și decenii in urmă,
vedeau Dunărea. în acest punct al
trecerii el spre Mare. într-un po
sibil proces de devenire, nu erau
nicidecum niște simpli visători
utopici, cum incercau să-i pre
zinte contemporani de-ai lor rău
intenționați. Școala energetlclenilor
români întrezărise de mult posibi
litatea captării colosalei energii
irosite pe Dunăre in năvalnica ei
trecere prin Porțile de Fier, spre
Mare. Au existat deci cutezători
români, care, cu ani si ani în ur
mă. au fost autorii unor proiecte
de amenaiare in această zonă a
puternice izvoare de lumină, plănuind viitorul Dunării. România
dinaintea, celui le-ai doilea război
mondial, sau, mai precis, dinain
tea eliberării de exploatare si a
etapei de consolidare a socialismu
lui. nu putea realiza insă o astfel
de construcție. Opera aceasta îi
depășea posibilitățile
materiale.
Era nevoie de o stare de certitu
dine. de încredere in viitor. de
concentrare a forțelor renăscute
ale întregii noastre economii, o di
namică participare a unui poten
țial economic pe care numai socia

teatre
• Teatrul Național
(14 7171,
Sala
mare): Ioneștii — 18; (Sala amfitea
tru):
Arheologia
dragostei — 18;
(Sala atelier): Jocul ielelor — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala
Studio) :
„Universul
artei vocale”. Lenuța Drâgoi — so
prană, Ioniță. Florea — tenor, Krimhllda Cristescu — plan — 17 (Ate
neul Român): Concert simfonic. Di
rijor: Alain Paris (Franța).
Solist:
Dan Atanasiu — 18
• Opera Română
(13 18 57): Fru
moasa din pădurea adormită — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Butandra"
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Cli
nele grădinarului — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48: Vă
duva veselă — 18

lismul a fost în stare să și-l pro
pună și să-l realizeze într-un timp
istoric extrem de scurt. Această
uriașă construcție de la Dunăre
pornind de la cutezanța concepției,
continuînd cu tehnologiile — pre
mieră mondială — folosite. cu
echipamentele pretențioase care o
înzestrează, produse aproape ex
clusiv de potențialul industrial și
științific al tării, exprimă strălu
cit capacitatea creativă a națiunii
noastre, capacitatea creativă a tă
rii vecine. Iugoslavia, in colabo
rare cu care a prins viață impună
torul obiectiv energetic. Rememorind datele esențiale in desfășu

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 3 noiembrie, ora 20 —
6 noiembrie, ora 20. în țară : Vremea
se va răci. Cerul va fi variabil, mai
mult noros la începutul intervalului,
cind în regiunile estice se vor
mai
semnala, pe alocuri, precipitații, mai
ales sub formă de ninsoare. In rest,
precipitațiile vor fi izolate. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, cu unele
intensificări trecătoare din
sectorul
nordic, in nord-estul .tării. Tempera

pe tot cuprinsul tării au participat
la edificarea acestei cetăti energe
tice prin furnizarea de generatoa
re. echipamente pentru acționare
hidraulică și mecanică, macaraje.
poduri rulante, servomotoare hi
draulice. pompe, construcții me
talice și structuri mecanice pen
tru ecluze, batardouri si vane cu
Închidere rapidă, transformatoare
de mare putere, instalații de au
tomatizări și atitea altele.
Cel mai ambițios plan hidro
energetic european, a cărui trans
formare in realitate s-a realizat
folosind bogata experiență acumu
lată în domeniu — sistemul hidro

Porțile energiei,
porțile progresului
rarea construcției complexului hi
droenergetic. notăm
premierele
mondiale.— de care aminteam —
cu care s-au înscris Porțile de
Fier in istoria construcțiilor de
aqest gen. De pildă.
tehnologi?
construcției batardoulul. a podului
fix. ca și derocările sub apă prin
explozii — lucrare in urma că
reia a fost dislocată impresionanta
cantitate de 350 000 metri cubi de
aluviuni — sînt trei dintre aceste
premiere. A patra, la acea perioa
dă a anilor ’70. o reprezintă di
mensiunea celor 6 turbine Kaplan
incorporate in centrală. Construind
aceste turbine, muncitorii; tehni
cienii si inginerii Reșiței și-au pus
prestigioasă semnătură pe actul de
naștere al primelor agregate de
aceste dimensiuni făurite vreodată
in tara noastră. Ca să înțelegem
însemnătatea performantei respec
tive. e deajuns să amintim că ro
torul generatorului unei asemenea
turbine de 175 MW cîntărește 360
de tone si Încorporează nu mai
puțin de 12 000 de piese, fapt care
unește monumentalul cu precizia
filigranului sub unul si același
semn : al potențialului de forță și
inteligentă tehnico-ștlințifică de
care dispune industria României
socialiste. Practic, sute de uzine de

• Teatrul
Foarte
Mic
(14 09 05):
Noapte bună, mamă — 19
• Teatru) „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru): Necazurile
unui îndră
gostit — 18; (sala Studio) l Acești în
geri triști — 17,30
• Teatru] Giuleștl
(sala Majestic,
14 72 34) ; Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrînă — 18; (în foa
ier) : Pasărea măiastră — Maria Tănase — 18,30
6 Teatrul satlric-muzical „C. Tănase“ (15 56 78, sala Savoy): Varietăți
pe portativ — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55):
Toate pînzele sus — 9; Turandot —
18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Aventuri cu Scufița Roșie
— 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04):
Anotimpurile mînzului — 15
• Circul
București (10 41 95): Ma
ratonul circului — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59):
Steaua fără nume — 19

nesc de partid, primarul localității,
și V. V. Ganșin, consilier al ambasa
dei.
Vorbitorii au evidențiat profundele
semnificații ale Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie in viața po
poarelor Uniunii Sovietice, impor
tanta sa istorică mondială și s-au
referit la înfăptuirile remaroabile
din anii socialismului ale oamenilor
muncii români și sovietici în dez
voltarea tuturor laturilor vieții eco
nom ico-sociale.
Evocînd relațiile tradiționale de
prietenie și colaborare dintre parti
dele. țările și popoarele noastre,
vorbitorii au subliniat contribuția
hotărîtoare pe care o au la dezvolta
rea acestora întîlnirile. convorbirile
și
Înțelegerile
româno-sovietice
convenite la cel mai înalt nivel.
(Agerpres)

energetic și de navigație din de
fileul Cazanelor, cu o putere insta
lată de 2 100 MW și o producție
medie anuală de peste 10 miliarde
kWh, care se împarte egal intre
cele două țări vecine și prietene —
se impune, fără îndoială, atenției
tntregii lumi, fortificind prestigiul
constructorilor noștri hidroenergeticieni. Un prestigiu care este ono
rat. de atunci încoace, prin tot
mai numeroase solicitări peste ho
tare în construcția de baraje și
hidrocentrale.
Marea sală a turbinelor...
O străbatem cu pași ușori, prinzind cu auzul freamătul parcă în
depărtat al marii lucrări din
adîncuri. Cind și cînd. vin vizi
tatori. cuprind intimidați cu pri
virile marea sală ; fără să vrea,
vorbesc in șoaptă — le impune at
mosfera aceea puternică de calm
lucrativ. Majoritatea sînt tineri —
le stăm și noi alături in vizita
lor și ne simțim îndemnați să Ie
spunem, să le povestim, să amintim de acei ani dintre 1964 și
1972. cind pe locurile acestea
peste 30 000 de constructori, veniți
din toate colturile tării, multi
dintre ei Împuterniciți de expe
riența însușită la construcția hi
drocentralelor de la Bicaz si Argeș.

cinema
• Muzica e viața mea : VICTORIA
(16 28 79) 9; 11; 13; 15; 17; 19,
GLORIA (47 46 75) - 9; 11; 13; 15; 17;
19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Hanul dintre dealuri : GRIVIȚA
(17 08 58) 9; 11; 13; 15; 17; 19,
GIULEȘTI (17 55 46) - 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Nelu : DACIA (50 35 94) - 9; 11,30;
14; 16,30; 19, COSMOS (27 54 85) —
9; 11,30; 14; 16,30: 19
• Cucoana Chirița : TIMPURI NOI
(15 6110) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
•
Fiul
stelelor :
FLOREASCA
(33 29 71) - 9; 11; 13, LIRA (317171)
~ 9; 11; 13

popular al municipiului București,
primarul general al Capitalei.
★

La București s-a desfășurat cea
de-a VI-a sesiune a Comisiei mixte
guvernamentale de colaborare cultu
rală dintre Republica Socialistă12
România șl Republica Democrată
Germană. Protocolul sesiunii a fost
semnat de Tamara Dobrin. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, și Peter Lorf,
adjunct al ministrului culturii, pre
ședinții celor două părți în comisie.
Tovarășa Suzana Gâdea. președin
tele Consiliului Culturii și Educației
Socialiste, s-a întilnit. miercuri, cu
conducătorul delegației culturale din
R. D. Germană. A fost prezent Her
bert Plaschke, ambasadorul R.D.G.
la București.
(Agerpres)

aur". Premieră TV. Coproducție
româno-poloneză
realizată
de
Casa de filme cinci — București
șl Profil — Varșovia. Cu : Miti
că Popescu, Waclaw Ulewlcz, Ewa
Kuklina, Gheorghe Cozoricl, Sil
viu Stănculescu, Arkadiusz
Bazak, Jolanta Grusznlc, Dan Conduraehe, Mircea Albulescu,
Va
lentin Uritescu. Scenariul : loan
Grigorescu. Regla : Bohdan Poreba. Episodul 2
21,35 Mîndria de a fl cetățean al
României socialiste • Argumen
tele împlinirii (color)
21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

turile minime vor fl
cuprinse între
minus 12 șl minus 2 grade, izolat mai
coborite in depresiuni, dar mai ridica
te în prima noapte în' sud, iar maxi
mele, in general, între zero și 10 gra
de. Dimineața, se va produce ceață,
pe alocuri cu depunere de chiciură,
mai ales în regiunile nordice, vestice
și centrale. In București : Vremea se
va răci. Cerul va fi variabil, mai mult
noros, la începutul intervalului, cînd
condițiile sînt favorabile precipitațiilor
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare. Vîntul va sufla slab pînă
la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între minus 5 și zero grade,
iar maximele între 4 și 9 grade. Di
mineața, ceață.

au trăit cu dăruire exemplară
epopeea făuririi unuia dintre cele
mai impunătoare obiective hidro
energetice europene. în anii marii
lucrări, vizitele de lucru pe șan
tier ale
secretarului
general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, s-au înscris
ca momente de neuitat, marcind
evenimente hotărîtoare ale desfă
șurării construcției — betonarea
ecluzelor. începerea excavațiilor
pentru construirea centralei elec
trice (aceasta în care. acum, noi
toti. ascultăm lucrul liniștit al
turbinelor) ; inaugurarea complexu
lui de căi ferate și poduri și via
ducte rutiere — 21 de poduri și
viaducte, adevărate monumente de
artă. 137 de podețe. 7 tuneluri ;
începerea montajului la prima
turbină din centrala românească.
Un permanent și fructuos dialog
cu constructorii a purtat secreta
rul general al partidului de-a
lungul anilor, veghindu-le mun
ca. căutind împreună cu ei si gă
sind soluții ingenioase, Îndrăznețe
de rezolvare a celor mai spinoase
probleme tehnice și științifice cu
care, inerent, se confruntau.
Ascultăm torsul regulat al turbi
nelor... Dunărea dă continuu ener
gie. Așa cum au gîndit construc
torii, așa cum au hotărit ei, prin
munca lor. prin efortul lor uriaș,
aici, la vadul Dunării, la străve
chea Drobeta-Turnu Severin, pe
care au flancat-o și in aval, și în
amonte cu două mîndre construcții
hidroenergetice, etalon intre con
strucțiile de acest gen ale Euro
pei : Hidrocentralele „Porțile de
Fier" I și II. Din registrele dis
pecerului de serviciu ne informăm
că in finalul lunii a opta a anu
lui acestuia cele două hidrocen
trale. aflate in funcțiune cu în
treaga lor capacitate, au atins și
depășit producția totală de o sută
miliarde kilowatt-ore energie elec
trică. Pentru ca termocentralele să
fi furnizat o astfel de producție
ar fi fost necesară arderea a 150—
200 milioane tone de cărbune — un
munte de cărbune de dimensiune
impresionantă.
Hidrocentrale surori, port! ale energiei, porti ale luminii, demonstrînd. prin îndrăzneala gindului românesc modelator al geo
grafiei locului, vastitatea ori
zontului
creativ al
Epocii
Nicolae Ceaușescu, epocă a în
făptuirilor socialiste menite să
înfrunte veacurile, .

• Răzbunarea
haiducilor :
FLO
REASCA - 15; 17; 19
• Drumul oaselor : LIRA — 15; 17;
19
•
Agentul
straniu :
VIITORUL
(10 67 40) - 14,30; 16,45; 19
• Ciudata poveste a doctorului Jekyil : FESTIVAL (15 63 84) — 8,45;
10,45; 13; 15; 17; 19,15
• Transport secret î
BUCUREȘTI
(15 61 54) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19,
FAVORIT (45 31 70) - 9; 11; 13; 15;
17; 19. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Cei cinci poznași — 9; 11; 13, Apa
șii - 15; 17; 19: DOINA (16 35 38)
• Șatra : FERENTARI (80 49 85) 15; 17; 19
• Aii-Baba șl cel 40 de hoți : PA
CEA (71 30 85) - 9; 12; 15; 18
• Dragonul alb : MUNCA (21 50 97)
- 15; 17; 19
• Misiune specială : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19

Din țările socialiste

Cascada hidrocentralelor din Pamir
Un ținut al „exotismului mon
tan", dominat' de masivele TianȘan și Pamir, cu ghețari și înăl
țimi veșnic înzăpezite, dar și cu
foarte multe defilee și depresiuni
înverzite, prin care curg riuri
repezi ce iau naștere in zonele de
mare altitudine ; un ținut cu cli
mă continentală, puternic influ
ențată de radiația solară ce se re
simte 250—260 de zile pe an —
iată citeva din elementele natura
le definitorii ale Tadjikistanului,
una din cele patru republici unio
nale sovietice din Asia Centrală.
In pofida precipitațiilor reause,
Tadjikistanul dispune de bogate
resurse hidraulice (evaluate la 263
miliarde kWh energie electrică,
din care aproape jumătate amenajabile), ceea ce ii plasează, sub
raportul potențialului hidroener
getic, pe locul al doilea în U.R.S.S.
după Federația Rusă.
Pentru
valorificarea
acestui
imens potențial, asigurat de mari
cursuri de apă. cum sînt Zeravșan, Kafirnigan, Vahș, Peandj și
altele, sînt preconizate acțiuni de
amploare, cea mai importantă
dintre acestea fiind amenajarea
complexă a riului Vahș, aflată in
etapa finală de realizare. Proiec
tul de amenajare a acestui curs
de apă prevede construirea mai
multor centrale hidroelectrice și
lacuri de acumulare, in cascadă,
în măsură să asigure producerea
unor mari cantități de energie
electrică ieftină, să acumuleze su
ficiente rezerve de apă pentru
irigarea terenurilor agricole din
principalele zone de cultură ale
republicii. Pînă
în prezent
au
fost date în exploatare pe cursul
riului cinci dintre hidrocentralele
programate. Primele trei unități
au reprezentat, de fapt, etapa pre
liminară a realizării proiectului,
ele avind o capacitate modestă,
de aproape 300 MW. Etapa urmă
toare a fost marcată de punerea
in funcțiune, la întreaga capaci
tate, de 2 700 MW, a hidrocentra
lei de la Nurek, unde s-a creat un
mare lac de acumulare, după care
a avut loc racordarea la sistemul
energetic regional. In urma con
struirii hidrocentralei de la Baipazinsk, capacitatea totală a „fabrici
lor de electricitate" de pe riul
Vahș a ajuns la 3 500 MW. In
prezent se află in plin proces de
construcție alte două hidrocentra
le : cea de la Rogun, dimensiona
tă pentru o putere instalată de
3 600 MW, și cea de la Sangtudinsk, pe cursul inferior al riului,
prevăzută să dispună de 900 MW.
O dată cu construcția acestor
două centrale va putea fi folosit
— pentru scopuri energetice și
irigarea terenurilor agricole — 90
la sută din potențialul amenajabil
al riului Vahș, ne-a spus Farhad
Rasulov, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Planificare
al republicii. Referindu-se la pers
pectivele de dezvoltare pe termen
lung a hidroenergeticii
tadjice,
interlocutorul a precizat că, după
încheierea amenajării complexe a
riului Vahș, vine rîndul unui alt
curs de apă, și mai puternic. Este
vorba de riul Peandj, pe cursul
căruia se consideră că pot fi am
plasate cel puțin zece hidrocen
trale, cu o putere totală de aproa
pe 18 milioane kW. Este avută,
de asemenea, în vedere și pers
pectiva construirii unor centrale
hidroelectrice in zonele de mare
altitudine din Pamir, inspre iz
voarele marilor riuri din regiune.
Evident, aici vor fi edificate cen
trale de mică putere. Prima hidro
centrală din cascada ce va fi
construită pe riul Gunt, de exem
plu, va avea o putere de numai
24 MW. A fost elaborată schema
amplasării
hidrocentralelor
de
mică putere (1 000 kW și chiar

mai puțin), pentru care industria
urmează să înceapă fabricarea
agregatelor în serie.
Eforturile ce se depun pentru
dezvoltarea mai rapidă a hidro
energeticii tadjice — a .explicat
Farhad Rasulov — sint legate de
cerințele sporite de energie elec
trică ieftină, apărute in ultimii
ani, ca urmare a extinderii pro
ducției industriilor metalurgică și
chimică din republică, precum și
de necesitățile mereu mai mari
de apă pentru irigații și pentru
consumul industrial și public. De
altfel, menirea amenajărilor hi
droenergetice de pe riurile Tadji
kistanului este de a garanta regu
larizarea debitului acestora și, in
consecință, acoperirea
cerințelor
pentru marile sisteme de irigații.
Revenind la riul Vahș, asupra
căruia se concentrează acum aten
ția generală, trebuie spus că acest
vijelios curs de apă, cu un aebit
ce atinge în timpul viiturilor pină
la 4 000 metri cubi pe secundă,
continuă să rămină axul princi
pal al energeticii tadjice. La
Nurek și Rogun, localități care au
dat numele lor celor două „stele
de primă mărime" din constelația
hidroenergetică de pe Vahș, am

însemnări din U.R.S.S.
putut consemna impresii și date
despre performanțele hărniciei și
priceperii energeticienilor și con
structorilor de aici.
Discutăm cu tînărul inginer
Ahat Gazimulin Holovici, din con
ducerea hidrocentralei Nurek, pe
platforma-balcon de la intrarea
in sala turbinelor. O sală cu as
pect de laborator, liniștită, deși
toate cele nouă turbine, de cile
300 MW fiecare, sint în funcțiune.
„Investițiile pentru construcția hi
drocentralei au foșt recuperate încă
după primii doi ani de la darea in
tegrală în exploatare la capacitatea
proiectată — precizează interlocu
torul, ca răspuns la o întrebare
privind eficiența economică a uni
tății. Acum experiența Nurek-ului
este preluată și generalizată la hi
drocentrala de Ia Rogun, unde au
mers să lucreze cei mai buni con
structori și specialiști de aici". In
tre unitatea energetică etalon Nu
rek și șantierul din „amonte", se
păstrează o legătură permanentă,
dat fiind și faptul că ambele hi
drocentrale — reprezentative pen
tru cascada de pe Vahș — sînt
amplasate într-o zonă cu seismici
tate ridicată.
Explicații amănunțite asupra
principalelor momente ale con
strucțiilor hidroenergetice de la
Nurek, asupra stadiului și specifi
cului obiectivelor situate in alte
puncte de lucru ne sînt oferite de
gazde in fața unei sugestive hărți
în relief, turnată din metal ușor și
fixată pe unul din pereții laterali
ai sălii hidroagregatelor, pe care se
indică locul.de amplasare al fiecă-,
rei unități din compunerea casca
dei de pe Vahș. Pentru... domesti
cirea și supunerea riului (Vahș se
traduce din tadjică prin „sălbatic")
au fost necesare o strategie spe
cială și metode adecvate de ataca
re și execuție a lucrărilor de con
strucție și montaj. întrucît la Nu
rek defileul unde s-a înălțat bara
jul este foarte îngust, a trebuit ca
întreaga bază tehnico-materială a
șantierului să fie instalată la o dis
tanță apreciabilă de obiectivele în
construcție, tn condițiile date, pen
tru aducerea utilajelor și materia
lelor la punctele de lucru s-au să
pat în stîncile munților mai multe
tunele de traversare și acces, cu o
lungime totală de 36 km, prin care

s-a asigurat circulația mijloacelor
de transport în ambele sensuri. Un
asemenea tunel, lung de 1 600 m și
cu diametrul de peste 10 m, a ne
cesitat nu mai puțin de trei ani de
muncă intensă. La perforarea si excavarea rocilor din diferite galerii
s-a folosit, eu. rezultate spectacu
loase, metoda exploziilor subterane
dirijate, iar pentru efectuarea mi-***
găloaselor operațiuni de șlefuire
fină a interiorului altor galerii be
tonate — de aducțiune și deversa
re — prin care pătrund acum uria■ șe cantități de apă cu mare viteză
și presiune, s-au utilizat dispoziti
ve speciale automatizate.
tn bătălia de la Nurek, desfășu
rată pe mai multe fronturi, con
structorii și energeticienii au avut
de înfruntat nu numai duritatea
muntelui și furia apelor unui rîu
greu de strunit, ci și temperaturile
excesive din lunile de vară. Nu întimplător in popor se folosește adesea expresia vestită a călătorilor
de odinioară, aflați in trecere prin
Nurek pe drumul caravanelor : „O,
Alah, de ce ai mai inventat iadul,
cînd există Nurek-ul ?“... în cele
din urmă, greutățile au fost învinse
prin voința și eroismul colectivului
de aici, astfel incit complexul hi
droenergetic de Ia Nurek se dove
dește o realizare cu totul remarca
bilă, punct de referință in dome
niul construcțiilor hidrotehnice am
plasate în zone cu seismicitate ri
dicată. Cu deosebire barajul hidro
centralei, Înalt de 300 metri, s-a
impus ca o lucrare de pionierat.
Principalele elemente constructi
ve, metodele de execuție și în ge
nere experiența înaintată, care au
făcut școală la Nurek, sînt reedi
tate acum la o scară mai mare in
edificarea celei mai puternice uni
tăți hidroenergetice de pe riul
Vahș : complexul de la Rogun. Ba
rajul de aici, care a și început să
închidă treptat cursul apelor, urcă
vizibil cu fiecare zi către cota fi
nală, fixată la 335 metri.
Dăm curs invitației conducătoru
lui complexului de lucrări, ingine
rul A. I. Kristicenko, și ne depla
săm in zona barajului, unde ajun
gem după străbaterea unul lung
tunel. Principala particularitate a
barajului de Ia Rogun — ne spune
șeful șantierului — constă în trăi
nicia pe care i-o conferă materia
lele folosite — pietriș și rocă „cilindrate", consolidate chiar în mo
mentul punerii lor în operă, pre
cum și in configurația lui specială,
în sensul că, practic, el este cu
mult mai lat decit lung : în final
va avea 1 500 metri lățime, in timp
ce lungimea la coronament nu va
depăși 600 metri.
Imaginea activității in acest
punct de lucru este impresionantă.
Sprijinit pe umerii munților din
defileul Rogun, barajul crește cu
flecare sosire a unul convoi de
autobasculante ce-și depun încăr
cătura in corpul său. Concomitent,
jos, la baza construcției, in peri
metrul viitorului lac de retenție,
excavatoarele, conduse de briga
dieri iscusiți, adîncesc și nivelează
fundul bazinului. în alte sectoare
importante ale șantierului au fost
atacate lucrările de construcție a
galeriilor de aducțiune, precum și
unele obiective ale părții energe
tice.
Conducătorii șantierului de la
Rogun se declară optimiști in pri
vința respectării termenelor de
execuție a tuturor obiectivelor hi
droenergetice de pe cursul riului.
Convingerea lor se întemeiază pe
rezultatele obținute pină acum de
cei peste 7 000 de constructori și
montori, pe hărnicia, priceperea și
hotărîrea cu care întregul colectiv
muncitoresc de aici înțelege să-și
onoreze angajamentele asumate,

Mihai CORUȚ

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
A

doua

victorie

în preliminariile

campionatului mondial:

ROMÂNIA - GRECIA 3-0

Fotbaliștii noștri de frunte pot și trebuie să persevereze
in pregătirea unor noi succese internaționale!
în aceste luni de toamnă, cu im
portante partide internaționale care se
succed la intervale de cite o săptâminâ. fotbaliștii români arată o
forță de joc deosebit de bună, obținind rezultate și scoruri concludente,
atit în fața publicului propriu, cit
și peste frontierele tării. Ieri, reuniți
pentru a doua oară sub culorile
echipei naționale in preliminariile
campionatului mondial, ei au ciștigat
net întrecerea cu formația Greciei,
scor : România — Grecia 3—0 (2—0).
Golurile, marcate frumos și limoede,
au avut drept autori pe Dorin
Matcuț (mln. 26), jucător evidențiabil și ieri printr-o formă sportivă
dintre cele mai bune, pe Hagi (min.
40). care a transformat calm și cu
priceperea-i recunoscută un penaltl,
după un fault de necontestat asupra
lui Cămătaru, acesta aflîndu-se la
un pas de gol, și pe Ovidiu Sabău
(min. 84) — o pătrundere inspirată
a tinărului jucător român, printr-un
grup întreg de apărători adverși,
rămași, ca să spunem așa. Încreme
niți.
■ Rezultatul de ieri plasează ferm
echipa României pe locul prim din
clasamentul grupei I europene — cu
4 puncte din două partide și cu un
golaveraj destul de impunător : 6—1.
Aceste cifre indică îndeplinirea
obiectivului așezat pe hirtie pină la
ora de fală. Desigur, pină la infăp*
ȘAH. în runda a cincea a turneului
internațional de șah de la Skonlie.
au fost consemnate următoarele re
zultate : Organgiev — Ghitescu re
miză ; Nikolov — Kiroski 0—1 ; Kozul — Traikovski 1—0 ; Șahovici —
Ciurezu remiză ; Tonev — Nikolici
1—0 : Dana Toms — Hristoski 1—0 ;
Șulovici — Illjici 1—0 : Hristov —
Ianevski 1—0 ; Ilincici — Stoianov
1—0. In clasament conduc Kozul și
Kiroski. cu cite 5 puncte, urmați de
Șulovici — 4,5 ouncte. Ghitescu. Ilin
cici. Nikolov. Organgiev — 4 punc
te etc.

JUDO. Desfășurat in localitatea
belgiană Vise. Campionatul european
feminin de iudo ne echtoe a fost
ciștigat de selecționata Marii Britanii,
învingătoare cu 3—1 in finala dispu
tată în compania formației Belgiei.

tuirea scopului general, adică pro
movarea in turneul final, rămine
încă un drum lung de patru meciuri,
toate dificile, pline toate patru de
cursele automulțumirii, în care din
păcate au mai fc>st prinși în trecut
jucătorii noștri ; aceasta ne obligă
să-i îndemnăm pe ei. și pe antrenorii
lor. la muncă perseverentă și
disciplinată, fără urmă de înfumurare,
pînă la obținerea calificării și pină
la Închegarea unei formații de larg
prestigiu european, pe măsura va
lorii inalte a fotbaliștilor de astăzi
din lotul nostru reprezentativ.
Sintem de părere că echipei vic
torioase. chiar la scorul de 3—0, nu
1 se cuvin numai laude, chiar dacă
rezultatul și numeroasele momente
ale jocului le îndreptățesc. S-a aplaudat călduros șirul de realizări
frumoase de pe teren, totuși ama
torii de fotbal au observat că dis
ponibilitățile de talent și sufletești
ale fotbaliștilor români nu au găsit
o reflectare pe măsură in tabela de
marcaj. Se poate firește reproșa ar
bitrajului că „a scos din mînecă"
două decizii inverse, uluitoare, la
faulturile mult prea clare comise asupra lui Cămătaru (min. 50) și Hagi
(min. 56) în suprafața de pedeapsă ;
se poate avea in vedere și jocul ex
cesiv de obstructionist și adesea nepermis de dur al adversarilor. To
tuși, dacă fotbaliștii români ar fi

acționat, fără excepții, la valoarea
obișnuită, cu toată ambiția, dovedind
și mai multă omogenitate, foarte pro
babil că scorul ar fi luat proporții
corespunzătoare nivelului de calitate,
diferit, arătat de cele două echipe. Să
nu uităm că ieri combativa forma
ție adversă n-a avut practic nici o
ocazie de a marca, n-a stăpînit mij
locul terenului, iar apărarea s-a do
vedit penetrabilă. Era tocmai ocazia
potrivită de a se realiza un golave
raj general care să susțină mai con
fortabil zestrea de puncte a echipei
României, în fruntea clasamentului
grupei I preliminare.
Dar, încă o dată, invingătorilor li
se cuvin, in primul rînd, felicitări.
Să-i felicităm pe antrenorii echipei
și pe jucători pentru acest nou
succes ; să-i îndemnăm pe jucătorii
noștri de frunte să treacă fără nici
un răgaz la pregătirea cea mai se
rioasă a meciurilor retur din cupele
europene. Miercurea viitoare să fie
un nou prilej de felicitări !

★

*
xicanul Manuel Garcia, care a ocu
pat locul sase în 2 h 35’ 41”. La star
tul cursei au fost prezenți peste 600
de participanti.

TENIS. în clasamentul general al
„Marelui premiu" continuă să con
ducă tenismanul suedez Mats Wilander — 5 876 puncte, urmat de
coechipierul său Stefan Edberg —
4 762 puncte, americanul Andre Agas
si — 4 328 puncte, vest-germanul
Boris Becker — 4 316 puncte, ceho
slovacul Ivan Lendl — 4 097 puncte,
și americanul Jimmy Connors —
2 668 puncte.

MARATON. „Maratonul Anzilor".
considerat cel mai dificil concurs de
acest gen. desfășurat intre localită
țile peruane Jauia si Huancayo (la
altitudine de peste 4 000 m). a fost
ciștigat la actuala ediție de atletul
peruan Orlando Calderon. înregis
trat pe distanta de 42,195 km cu
timpul de 2 h 32’ 13”. Primul clasat
dintre concurentii străini a fost me-

Valeriu MIRONESCU
După disputarea și a meciului de
aseară, Danemarca — Bulgaria, la
Copenhaga (scor 1—1), clasamentul
grupei 1 europene arată astfel :
România 4p (golaveraj 6—1), Dane
marca 2 p (2—2), Bulgaria 1 p (2—4),
Grecia 1 p (1—4).

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 2 NOIEMBRIE 1988
EXTRAGEREA I : 18 42 37 9 2ă 24.
EXTRAGEREA A II-A : 45 27 16 3
17 30.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
539 842 lei, din care 69 253 lei, report
la categoria 1.

Cerința cea mai stringentă

— încetarea cursei înarmărilor
9 Propunere vizînd adoptarea unor măsuri de creștere
a încrederii in zona Mării Baltice O Proteste împotriva
proiectelor N.A.T.O. de amplasare a unor noi rachete
COPENHAGA 2 (Agerpres). —
Președintele Partidului Comunist
din Danemarca. Ole Sohn. a propus,
intr-un articol publicat in ziarul
„Politiken". organizarea pe Insula
Bornholm a unei conferințe a tu
turor țărilor din Marea Baltică.
Reuniunea ar avea drept obiective
convenirea unor măsuri de crește
re a Încrederii in regitme. inclusiv
prin crearea de zone denuclearizate. precum si solutionarea unor
probleme privind apărarea mediu
lui înconjurător. Danemarca ar pu
tea juca un rol important in ca
drul acestui dialog, a apreciat Ole
Sohn.

BONN 2 (Agerpres). — Partidul
Social-Democrat din R.F.G. se va
opune cu toate forțele oricăror mă
suri militare „compensatorii" ale
N.A.T.O., in special amplasării de
rachete cu rază scurtă de acțiune in
locul celor distruse prin Tratatul

sovieto-american privind elimina
rea rachetelor cu rază medie și
mai scurtă de acțiune, a declarat
președintele acestuia. Hans-Jochen
Vogel, citat de agenția A.D.N.
Pe de altă parte, liderul grupului
P.S.D. din Bundestag, Karsten
Voigt.- s-a pronunțat pentru o rezo
luție parlamentară care să se opună
oricăror planuri ale N.A.T.O. de
staționare a unor sisteme de rachete
cu rază de acțiune mai mică de
500 km.

BONN 2 (Agerpres). — în pe
rioada sesiunii de toamnă a Adu
nării Atlanticului de Nord, progra
mată să se desfășoare intre 13 și
18 noiembrie la Hamburg, miș
carea centru pace vest-germană
a hotărit să organizeze in paralel
un „contracongres". o mare de
monstrație și numeroase alte ac
țiuni împotriva planurilor de reinarmare ale N.A.T.O. — infor
mează agenția D.P.A.

Demonstrație la Manila împotriva prezenței bazelor militare americane in
Filipine

In sprijinul realizării unei păci globale
și durabile în zona Golfului
• La Geneva continuă negocierile dintre Irak și Iran • Reu
niune a miniștrilor de externe din țările membre ale
Consiliului de Cooperare al Golfului
GENEVA 2 (Agerpres). — în pre
zenta secretarului general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, la Geneva
au continuat miercuri negocierile
directe dintre Irak și Iran vizind
solutionarea pașnică a conflictului
din Golf.
Secretarul general al O.N.U. a de
clarat. la o conferință de presă, că
în zilele următoare sarcina sa la
aceste negocieri va fi preluată de re
prezentantul său special, ambasado
rul Jan Eliasson, datorită faptului că
este necesar să se reîntoarcă la New
York.
RIAD 2 (Agerpres). — La Riad
«-au desfășurat lucrările unei reu
niuni extraordinare a miniștrilor de
externe din țările Consiliului de
Cooperare al Golfului — Arabia
Saudită. Bahrein. Emiratele Arabe
Unite. Kuweit, Oman și Qatar.
într-un comunicat de presă dat
publicității, particinanții au subliniat
necesitatea aplicării rezoluției 598 a
Consiliului de Securitate pentru so
luționarea conflictului iranlano-irakian. reafirmind sprijinul față de
eforturile întreprinse in cadrul
O.N.U. vizind realizarea unei păci
globale și durabile în zonă, precum

și asigurarea libertății navigației în
apele internaționale ale Golfului,
informează
agențiile Q.N.A. și
M.E.N.A. De asemenea, in document
este exprimată solidaritatea cu miș
carea de protest a populației pa
lestiniene din teritoriile arabe
ocupate.
' •

KUWEIT 2 (Agerpres). — Reu
niunea ministerială de urgență a
Organizației regionale pentru pro
tecția mediului marin din Kuweit a
afirmat dorința țărilor membre de
a acționa pentru conservarea me
diului marin și pentru înlăturarea
navelor scufundate și a altor obiec
te plutitoare rezultate din operațiu
nile militare desfășurate in conflic
tul din Golf, care constituie un pe
ricol la adresa navigației internațio
nale. La încheierea reuniunii s-a
anunțat că participanții — cele șase
țări membre ale Consiliului de Co
operare al Golfului, precum și Irakul
și Iranul — au încredințat Comite
tului Executiv, format din Arabia
Saudită, Bahrein, Irak și Iran, sar
cina de a elabora in următoarele
șase luni un raport asupra securită
ții navigației în Golf.

„Grecia este gata să intensifice eforturile
pentru dezvoltarea relațiilor cu Turcia"

Poporul namibian —
hotărit să obțină
independența

O declarație a purtătorului de cuvint al guvernului grec

Un interviu al președintelui
S.W.A.P.O.

ATENA 2 (Agerpres). — în cursul
unei conferințe de presă organizate
la Atena, purtătorul de cuvînt al
guvernului grec, Sotiris Kostopoulos,
a declarat că Grecia este gata să
intensifice eforturile pentru dezvol
tarea unor relații de pace trainică
cu Turcia. „Așteptăm cu interes,
acordîndu-i o semnificație specială,
noua întîlnire intre prihiul-ministru
elen, Andreas Papandreu, și primulministru turc, Turgut Ozal'
*
— a
adăugat purtătorul de cuvint. Cele

două țări trebuie să consolideze prin
măsuri practice și corecte acțiunea
de întărire a încrederii convenite de
cei doi șefi de guvern — a spus el.
în încheiere, Sotiris Kostopoulos
a anunțat disponibilitatea guvernului
grec de a ajunge la un compromis
cu Turcia In problema drepturilor’
asupra platoului continental al Mării
Egee, pentru ca divergențele juridice
în această chestiune să poată fi
trimise spre soluționare Curții In
ternaționale de Justiție.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Raiduri ale aviației israeliene în Liban • Majoritatea
țărilor arabe sprijină propunerea convocării unei reuniuni
extraordinare' a Lipii Arabe • Prepătiri în vederea sesiunii
Consiliului Național Palestinian
BEIRUT 2 (Agerpres). — în Liban
s-a menținut incordarea, miercuri,
atit în sud, cît și in regiunea capita
lei. Agenția M.E.N.A. informează că
avioane de luptă israeliene au survo
lat teritoriul libanez, aparatele fiind
semnalate la joasă altitudine și
deasupra Beirutului. Acțiunile aerie
ne israeliene in interiorul Libanului
au loc pentru a doua zi consecutiv,
marți fiind întreprins un puternic
raid împotriva taberelor de refugiați
palestinieni din regiunea Saida,
soldate cu uciderea a patru persoane
și rănirea a altor 13.
Pe de altă parte, agenția K.U.N.A.
relatează că în zona înălțimilor din
sectorul Saida au avut loc ciocniri
cu arme automate și rachete între
luptătorii libanezi din rezistență și(
milițiile așa-zișei „Armate a Libanu
lui de Sud" — creată și finanțată de
Israel.
BEIRUT 2 (Agerpres). — JeanClaude Aimeă, trimis special al se
cretarului general al O.N.U., care a
efectuat o vizită la Beirut, a avut
convorbiri cu Hussein El Husseini,
președintele Adunării Naționale, cu
alte oficialități. Au fost discutate si
tuația de criză gravă prin care trece
Bibanul și- posibilitățile de depășire
a ei.

SANAA 2 (Agerpres). — Președin
tele R. A. Yemen. Aii A.bdullah Sa
leh. s-a declarat favorabil convocării
unei reuniuni la nivel inalt extra-

Rezultatele alegerilor
din Israel
Nici unul din partidele
politice nu a obținut
majoritatea absolută
TEL AVIV 2 (Agerpres). — în ale
gerile parlamentare desfășurate marți
in Israel, pici unul din, partidele po
litice nu a obținut majoritatea abso
lută. Potrivit rezultatelor oficiale in
complete, din cele 120 mandate in
Knesset. 39 au revenit Blocului
Likud (41. în alegerile din 1984) și 38
— Partidului Muncii (44 in alegerile
precedente). Partidele religioase au
obținut in total 18 locuri, față de 12
in alegerile din 1984. devenind, îm
preună cu o serie de grupări de ex
tremă dreapta, a treia forță politică
in Knesset. Blocul comuniștilor și re
prezentanților forțelor progresiste a
obținut 5 mandate, cu unul mai mult
decît în scrutinul precedent.
Liderul Blocului Likud. Yitzhak
Shamir, care a exclus posibilitatea
formării unui nou guvern de unitate
națională cu Partidul Muncii, condus
de Shimon Peres, a declarat că for
mația sa politică este capabilă să
formeze un nou guvern în alianță cu
partidele de extremă dreapta, parti
dele și grupările religioase.
Rezultatele definitive vor fi anun
țate vineri.

LUMEA CAPITALULUI

ÎN

ordinare a Ligii Arabe, propusă de
Emiratele Arabe Unite pentru dis
cutarea * unor probleme arabe, cu
prioritate a situației din Liban, trans
mite postul de radio Sanaa, citat de
agenția China Nouă. Opinia a fost
exprimată in cursul unei întrevederi
cu secretarul general al Ligii Arabe,
Chedli Klibi, aflat la Sanaa, în ca
drul unui turneu întreprins prin
state membre ale organizației.
într-o declarație făcută marți la
Khartum, Klibi a făcut cunoscut, de
asemenea, că majoritatea • statelor
arabe salută propunerea convocării
unei sesiuni extraordinare a Ligii
Arabe consacrate analizării situației
din Liban.

TUNIS 2 (Agerpres). — La Tunis
se desfășoară o reuniune a condu
cerii palestiniene, la care participă
membri ai Comitetului Executiv al
O.E.P. și lideri ai principalelor
grupări palestiniene. Sint examinate
pregătirile în vederea sesiunii Con
siliului Național Palestinian, ce
urmează a avea loc Ia 12 noiembrie,
la Alger. După cum a informat o
oficialitate a O.E.P., citată de agen
ția Efe, reuniunea va analiza, de
asemenea, rezultatele alegerilor le
gislative din Israel.

Taxe universitare prohibitive
în aproape toate țările occiden
tale există de multă vreme uni
versități si colegii de elită. Accesul
in aceste centre nu este interzis
formal, prin regulamente sau dis
poziții scrise. Sistemul trierii ope
rează mult mai simplu și mai
eficace — prin dimensiunea taxelor
școlare, care depășesc cu mult po
sibilitățile materiale ale familiilor
cu venituri medii sau mici. Trie
rea pe considerente financiare în
cepe de timpuriu. „Există in
S.U.A. — scrie revista vest-germană „DER SPIEGEL
**
— grădinițe
de «elită», iar cine reușește să
treacă pragul unei asemenea insti
tuții are in buzunar biletul de in
trare la o universitate de elită si.
o dată cu aceasta, și-a asigurat
ascensiunea pe verticala societății
.
**
După datele instituțiilor de spe
cialitate. tinerii care provin din
familiile muncitorești reprezintă
doar IU—14 la sută din totalul stu
denților in statele capitaliste, desl
aceste familii sint cu mult mai
numeroase decit cele din păturile
privilegiate. în unele cazuri, stra
tificarea socială în domeniul învățămintului este si mai accentuată.
Din 100 de tineri proveniti din
păturile bogate — constată un
studiu elaborat in S.U.A. — 85 ur
mează cursuri universitare. Ra
portul este cu totul invers cind
este vorba de 100 de tineri pro
veniti din familii muncitorești, cu
venituri modeste — din care numai
6 reușesc să facă fată, cu mari
sacrificii, cheltuielilor pe care le
presupune instruirea în facultăți
și politehnici.

„în S.U.A. — constată ziarul
„NEW YORK TIMES
**
— con
tinuă procesul de majorare a taxe
lor de studii în instituțiile de invătămint superior. Majoritatea in
stitutelor vor majora taxele cu
7—9 la sută. Din anul 1974 pină
în 1985, taxele medii în învătămîntul superior au crescut de aproximativ trei ori. Potrivit spe
cialiștilor. pe viitor rata creșterii
taxelor de studii va fi de două ori
mai mare decit rata generală a
scumpirii costului vieții
.
**
în unele universități din S.U.A.,
taxele anuale, fără a mai pune ia
socoteală si alte cheltuieli aferen
te. au depășit 10 000 de dolari,
ceea ce elimină irevocabil pe ti
nerii cu venituri modeste. Situa
ția nu este insă caracteristică nu
mai S.U.A.. ci Si altor tari occi
dentale.
După cum remarcă presa vestgermană. în timpul celor cinci ani
de guvernare, actualul cabinet de
coaliție de la Bonn a redus si.
treptat, a anulat alocațiile bugetara
destinate sprijinirii elevilor si stu
denților aparținind familiilor cu
venituri modeste. Analizînd situa
ția, un grup de experți a ajuns
la concluzia că „la nici un alt
capitol bugetar nu s-au operat
reduoeri atit de masive ca cela
din domeniul educației
.
**
în schimb,
ca să poată urma cursurile univer
sitare, studenților li se pot acorda
împrumuturi și acestea condiționa
te de starea materială a părinților.
„Republica Federală
Germania
— constată agenția D.P.A. —
este singura
tară industrială
care promovează față de stu

GUATEMALA: Eforturi
în vederea reconcilierii
naționale
CIUDAD DE GUATEMALA'2 (Agerpres). — Comisia Națională de
Reconciliere (C.N.R.) din Guatemala
a anunțat inițierea, luni, a dialogu
lui național, la care vor participa
aproximativ 100 de organizații poli
tice. profesionale si de masă, din
tară — relatează agenția Prensa La
tina. Președintele C.N.R.. Rodolfo
Quezada, a precizat că dialogul co
respunde prevederilor Acordului de
pace în America Centrală, semnat la
7 august 1987. de șefii de stat din
regiune.
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TIRGUL INTERNATIONAL DE LA HAVANA. La Havana s-a des, chis cea de-a Vl-a ediție a Tirgului internațional. Participind pentru
' prima oară la acest tirg, România este reprezentată de 14 întreprinderi de
comerț exterior, care expun produse din sectoarele construcției de ma
șini, electrotehnicii si electronicii, ale industriilor metalurgică si ușoară.
Pavilionul românesc a fost vizitat de Antonio Esquivel Yedra, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al industriei ușoare. Ricar
do Cabrisas Ruiz, ministrul, comerțului exterior, precum și de alte ofi
cialități. care au apreciat participarea României la această manifestare
internațională, ca și calitatea exponatelor.
cum Informează agenția China
NEGOCIERI INTERCIPRIOTE.
Nouă, au fost abordate probleme
La Nicosia s-a încheiat o nouă
ale cooperării bilaterale. .
rundă de negocieri intercipriote, la
care au luat parte președintele
ÎNTÎLNIRE SOVIETO-AMERICiprului, Ghiorghios Vassiliou. și li
CANA. La Geneva s-a încheiat înderul comunității turco-cipriote, tilniirea între reprezentanții U.R.S.S.
Rauf Denktaș, consacrate analiză
și S.U.A. în cadrul căreia experții
rii diferitelor aspecte ale proble
celor două țări au dezbătut pro
mei cipriote. La convorbiri a par
blema transformării statiei radar
ticipat Oscar Camillon, reprezen
de la Krasnoyarsk într-un centru
tantul special al secretarului ge
internațional de colaborare pentru
neral al O.N.U. în Cipru. S-a ooncercetarea in scopuri pașnice a
venit ca viitoarea rundă a nego
Cosmosului.
cierilor să aibă Ioc la 7 noiembrie,
SESIUNEA PARLAMENTULUI
VIZITA. La Beijing au inoeput
INDIAN. La New Delhi s-au des
chis lucrările sesiunii de iarnă a
convorbirile între premierul Con
Parlamentului bicameral al Indiei,
siliului de Stat al R. P. Chineze. Li
Peng, și președintele R. P, Bangla
care va analiza o serie de aspecte
desh, Hussain Mohammad Ershad,
ale dezvoltării social-economice în
diferite regiuni ale tării. Pe de
aflat într-o vizită de lucru. După

ADEVĂRATA

Cînd accesul la învățămint este în fapt
un drept iluzoriu...
Devenit „cenușăreasa" alocațiilor bugetare in țările capitaliste,
sectorul in care se operează cu predilecție reduceri masive, în cadrul
măsurilor de austeritate, învățăminte! traversează, în aceste țări, o pe
rioadă de profunde frămintări și dificultăți, generate de insuficiența
fondurilor, de carențele programelor de școlarizare, de povara taxelor

LUANDA 2 (Agerpres). — într-un
Interviu acordat agenției NAMPA,
președintele Organizației ’ Poporului
din Africa deSud-Vest (S.W.A.P.O.),
Sam Nujoma, a arătat că hotărirea
patrioților namibieni de a dobîndi
libertatea și independența țării rămine neschimbată, în condițiile
cind Pretoria dovedește că nu este
interesată in încheierea unui acord
care să asigure aplicarea de urgență
a rezoluției 435 a Consiliului de
Securitate al O.N.U. privind deco
lonizarea
Namibiei.
Liderul
S.W.A.P.O. a acuzat Africa de Sud
de faptul că a aminat data începem
procesului independenței Namibiei
pentru 1 ianuarie 1989, în loc de 1
noiembrie 1988, cum era prevăzut,
creind, astfel, noi obstacole in calea
soluționării acestei probleme. Dacă
Africa de Sud va da dovadă, în con
tinuare, de o poziție obstrucționistă,
„lupta armată a patrioților se va in
tensifica pe toate fronturile, oină la
victoria finală
**
— a arătat Nujoma.
NEW YORK 2, (Agerpres). — între
Angola. Cuba. Statele Unite și Africa
de Sud au loc in prezent consultări
neoficiale pentru a se stabili data
reînceperii negocierilor cvadripartite
privind normalizarea situației din
Africa de sud-vest — a declarat un
purtător de cuvînt al O.N.U.

de studiu tot mai greu suportate de familiile din păturile sociale cu
venituri modeste; de creșterea dificultății de a găsi un loc de muncă
la absolvirea cursurilor. O problemă care trezește vii controverse este
discrepanța dintre sectorul școlar „obișnuit" și instituțiile de „elită",
rezervate celor proveniți din păturile avute ale societății.
denții ei politica acordării de
.împrumuturi
**
Tinerii absolvenți
ies astfel din facultăți direct în
datorați, pentru mulți ani după
terminarea studiilor, aspect sesizat
de „NORDSEE ZEITUNG
,
**
care
remarcă : „în fapt, trebuie pusă
Întrebarea dacă este incurajator
pentru tinerii absolvenți ai facul
tăților să pășească in viata pro
fesională Împovărați de un munte
de datorii, evaluate pentru fiecare
caz în parte la cițeva mii de
.
**
mărci
Nu e de mirare că printre pu
ținele cazuri care au tulburat liniș
tea tradițională a orașului Bonn,

capitala R.F.G., s-a numărat și
prima demonstrație cu o largă
participare la nivel federal împo
triva situației din domeniul invățămîntului. Cei peste 70 000 de
participant și-au desfășurat acțiu
nea de protest, cea mai mare de
acest gen din istoria R.F.G., sub
lozinca „Șanse egale și învățămint
pentru toți
.
**
„Universitatea — apreciază pu
blicația „LETTERA DALTTALIA"
— necesită o investiție de ani de
studiu foarte multi și costisitori
și ii pune pe tineri in situația
unei nesigur^ plasări intr-un loc
de muncă după obținerea licenței
.
**

Segregarea sociala și „rebuturile"
școlare
Dacă instituțiile de învățămint
cu statut și regim special formea
ză cadre cărora le sint asigurate
„din oficiu
**
plasarea și angajarea
in posturi bine retribuite, rețeaua
normală a școlilor întîmpină mari
dificultăți, ceea ce se repercutează
dramatic asupra rezultatelor cu
care își încheie studiile tinerii din
păturile neprivilegiate ale socie
tății.
Ziarul „LE MONDE" constata
recent cit de discriminatorie este
repartizarea liceelor in capitala
Franței, situație ilustrată de fap
tul că în centrul Parisului „oferta"
este excedentară, dar extrem de
deficitară în cartierele cu popu
lație modestă. în arondismentul 16,
de pildă, unde locuiesc familiile
de aristocrat) și inalți funcționari,
părinții dispun, pentru copiii lor,
de cinci licee clasice. în arondismentele 18 și 19 nu există decit

un liceu, iar alte zone sint „ade
vărate pustiuri din punct de ve
dere al accesului la învățămint".
în aceste zone năpăstuite se Înre
gistrează cele mai accentuate ca
rențe in nivelul da cunoștințe al
elevilor.
Cum se prezintă lucrurile in
S;U.A. reiese dintr-o relatare a
revistei „TIME", care apreciază că
un mare număr de scoli au „o si
tuație catastrofală". „în fiecare
an — scrie revista — din școlile
americane ies peste un milion de
tineri incapabili să facă față cerin
țelor intelectuale ale unei econo
mii tot mai tehnologice. Aceasta —
pe lingă cei 70 000 de absolvenți
care, in pofida a 12 ani de învâtămint oficial, au o capacita
te de lectură atit de precară, in
cit nu pot parcurge un ziar sau
completa formularul de intrare in
cimpul muncii ; iar un număr la

El

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PANAMA
Domnului MANUEL SOLIS PALMA
Președintele interimar al Republicii Panama

CIUDAD DE PANAMA
Cu prilejul celei de-a 85-a aniversări a Zilei naționale a Republicii
Panama vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, calde
felicitări, precum și cele mai bune urări de prosperitate și pace pentru
poporul panamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
încă de la Începutul istoriei statu
lui panamez independent, factorul
geografic s-a interferat cu desti
nele țării. în 1903, cînd s-a desprins
de Columbia, devenind stat de sine
stătător, au început primele nego
cieri cu S.U.A. pentru construirea
unui canal interoceanic pe teritoriul
panamez, unde se află fîșia cea
mai îngustă din întregul istm al
Americii Centrale. Canalul Panama
a devenit cu timpul cea mai. im
portantă sursă de venituri, influențînd întreaga evoluție a economiei
țării. Aflat încă sub tutela S.U.A.,
care preluaseră și cele două maluri,
pe o profunzime teritorială de 8
km fiecare, canalul constituie de
atunci o enclavă străină pe teri
toriul panamez.
Poporul țării a dus o luptă dirză
și consecventă pentru a reintra în
drepturile legitime, a-și redobindi
suveranitatea asupra întregului te
ritoriu national. După 13 ani de
negocieri. între guvernele panamez
și american au fost încheiate două
tratate — intrate în vigoare la 1
octombrie 1979 — privind transfe
rarea eșalonată, pină la 31 decem
brie 1999, a canalului către Repu
blica Panama. Evenimentele din
cursul acestui an au evidențiat insă
că aspirațiile poporului panamez
se lovesc de pozițiile unor cercuri
oficiale din S.U.A. care încearcă să
prelungească prezenta și privilegii
le S.U.A; în zona canalului și. în
acest scop, să anuleze acordul de
retrocedare a canalului Republicii
Panama. Practic, începind din luna
martie, guvernul american, invocînd
pretexte flagrante, a instituit un

altă parte, o atenție specială va fi
acordată examinării situației inter
ne din statele Punjab și JammuKashmir, unde, in ultima perioadă,
elementele extremiste și-au inten
sificat acțiunile de destabilizare.
EXPERIENȚA
NUCLEARA.
Franța a efectuat, la 26 octombrie,
cea de-a 100-a experiență nudeără
subterană, a cincea în 1988, pe unul
din atolurile din regiunea de sud a
Oceanului Pacific, transmite agen
ția T.A.S.S. Puterea exploziei a fost
de circa 2 kilotone.
MITING. în memoria victimelor
represiunii naziste din asa-numita
„noapte de cristal" — cînd în urmă
cu 50 de ani hitleriștii au dezlăn
țuit o sîngeroasă teroare antisemită
— la Viena a avut loc un miting
organizat de Partidul Socialist din
Austria. Cu acest prilej, cancelarul
Austriei. Franz Vnanitzky. a rele
vat că această lecție a istoriei nu
trebuie să fie uitată.
DICȚIONAR. în cadrul unei ma
nifestări culturale, la Tokio a fost
prezentat oficial un nou dicționar
al limbii japoneze. Aoesta — intitu
lat. plastic. ..Pădurea de cuvinte
**
—
are 2 656 pagini, cuprinzind 220 000
termeni. El cintăreste trei kilogra
me. Peste 500 de specialiști au co
laborat la elaborarea dicționarului,
operațiune care a durat 25 de ani
pentru a da explicații tuturor cu
vintelor limbii japoneze din ultimii
1 000 de ani, inclusiv celor mai recenti termeni folosiți in electro
nică..

ÎNFĂȚIȘARE

fel de mare abandonează școala pe
parcurs.
Multe scoli urbane sint. de fapt,
mai puțin centre de învățătură de
cit scoli de corecție, cu toate atri
butele acestora — gardieni-șefi
(directori) și gardienii (învățători șl
profesori) care se zbat să stăpinească o bandă de deținuți (elevii),
unii dintre ei atit de preocupați de
stupefiante, infracțiuni si desfrîu.
incit nu mai au timp să se ocupe
Si de carte — scrie revista aminti
tă. Iar dezastrul educativ nu se li
mitează La suburbiile orașelor. în
pofida eforturilor destinate îmbu
nătățirii cunoștințelor de matema
tică aie elevilor americani, o re
centă anchetă arată că aproape ju
mătate dintre tinerii americani de
17 ani nu sint în stare să efectueze
calcule aritmetice din cele mai
Bimple. Alte anchete dezvăluie as
pecte la fel de jalnice in ceea ce
privește cititul si scrisul.

Orice nouă dezvăluire în legă
tură cu nivelul scăzut de pregătire
ai multor elevi si studenti ameri
cani provoacă, de fiecare dată, pro
teste si cereri justificate de a se
remedia lucrurile, de a se asigura
o mai bună instruire. Pină acum,
toate aceste cereri n-au avut nici
un efect asupra a ceea ce se intîmplă in școli — remarcă revista
„Time".
în decursul celor două mandate
ale actualei administrații, in nofida preocupării crescînde fată de
uriașele deficite bugetare, a avut
loc cea mai amplă maiorare a alo
cațiilor militare înregistrată in
S.U.A. in timp de pace — 37 la
sută, bugetul militar ajungind, în
prezent, la circa, 300 miliarde de
dolari anuaL în schimb, cheltuie
lile federale pentru invătâmintul
elementar si mediu au fost reduse
în același interval cu 20 la sută".

Flagelul analfabetismului
în propaganda oficiilor speciali
zate, existente in țările occidentale,
este evitată cu mare grijă proble
ma analfabetismului, considerîndu-se că ea este „apanajul" țărilor
in curs de dezvoltare. Datele fur
nizate însă recent de Organizația
Națiunilor, Unite pentru Educație.
Știință și Cultură (UNESCO) pun
in evidentă o situație de-a dreptul
paradoxală Dentru țări care dispun
de mari resurse materiale, dar nu
reușesc să’ stăvilească creșterea nu
mărului neștiutorilor de carte.

în prezent — arată datele publi
cate de UNESCO — in țările occi
dentale există 70 milioane de analfabeti. dintre care 50 milioane sint
înregistrați in S.U.A. ! Specialiștii
consideră că. alături de șomaj,
neștiința de carte constituie cea
de-a două problemă gravă cu care
se confruntă țările occidentale. în
sprijinul acestei afirmații sint men
ționate o serie de cifre elocvente :
numărul analfabetelor creste, de
exemplu, in S.U.A. cu aproape un
milion de persoane Pe an.

lată fenomene care afectează viata șl destinele a milioane șl mi
lioane de copii și tineri, deoarece carențele din sistemul educațional
handicapează din start generațiile tinere, in primii lor pași pe care ii
fac in viată. Aceste deficiențe aruncă numeroși tineri In armata șome
rilor, ii împiedică să aibă acces la cuceririle de excepțională însem
nătate ale noii' revoluții tehnico-științifice, împingindu-i la marginea so
cietății ‘și expunîndu-i primejdiei de a ingroșa nodurile delincvenților
și consumatorilor de droguri. Tolerarea acestor stări de lucruri, intirzierea unor măsuri radicale de înlăturare a carențelor din domeniul
învățămîntului coexistă, in mod contrastant, cu practicile nefaste de ra
colare a cadrelor din statele in curs de dezvoltare, ceea ce permite
unor țări avansate economic să beneficieze de un important număr de
specialiști străini, fără nici un fel de investiții, realizînd, pe această
cale, un transfer de avuție națională. Asemenea practici nefaste sint,
ce-i drept, profitabile pentru autorii lor, dar profund dăunătoare altor
popoare.
Grupaj realizat de Petre STANCESCU

drastic boicot economico-financiar
împotriva Republicii Panama, arogindu-și dreptul de a pretinde
schimbări în conducerea legală a
statului. în condițiile situației crea
te, autoritățile panameze au pus in
aplicare un plan de acțiune urmă
rind depășirea crizei economice și
sociale provocate țării. Se au în
vedere măsuri vizînd valorificarea
resurselor existente, creșterea efi
cientei și productivității în econo
mie. ocuparea forței de muncă. De
asemenea, sint prevăzute acțiuni în
domeniile sănătății, construcției de
locuințe etc.
în ce privește politica externă, ca
membră a „Grupului de la Contadora“ — din care face parte îm
preună cu Mexicul. Venezuela și
Columbia — Republica Panama a
acționat pentru soluționarea pe cale
pașnică a situației din America
Centrală, pronunțîndu-se pentru aplicarea integrală a acordului de
pace semnat de președinții statelor
din zonă.
Poporul român urmărește cu in
teres și își exprimă simpatia față
de lupta poporului panamez pen
tru apărarea suveranității naționale
și consolidarea independentei tării,
în spiritul tradiționalelor le
gături de prietenie ale tării noas
tre cu statele latino-americane,
între România și Panama s-au dez
voltat raporturi de colaborare. în
temeiate pe stimă și respect re
ciproc, lărgirea și diversificarea lor
în continuare fiind' în interesul
ambelor țări și popoare, al cauzei
păcii și înțelegerii în lume.

INFLAȚIA IN ȚĂRILE C.E.E.
La Bruxelles a fost dat publicității
un raport asupra inflației din ță
rile membre ale C.E.E. in ultimele
12 luni. Potrivit raportului, citat de
agenția A.N.S.A., cele mai înalte
rate inflaționiste au fost inregistrate de Grecia (14.8 la sută), Por
tugalia (11 la sută). Marea Britanie (5,9 la sută), Italia și Spania
cu cite 5 la sută.

DEMOGRAFIE • La sediul Na
țiunilor Unite din New York a fost
dat publicității raportul O.N.U.
privind populația mondială, in care
se arată că la mijlocul acestui an
pe Terra viețuiau 5,1 miliarde oa
meni • Populația lumii arabe, care
era estimată in 1975 la 150 milioa
ne, ar urma să ajungă in anul 2000
la 300 de milioane de locuitori, po
trivit unei prognoze — avind la bază
actualele tendințe — apărute in
revista „Al Ahram Al Iqtissadi"
• Populația capitalei R.P. Chineze. Beijing, număra, la sfirșitul
lunii septembrie, peste 9,9 milioane
locuitori, a anunțat Biroul de statistică al R.P. Chineze.
ACCIDENT. Miercuri, un avion
al liniilor aeriene poloneze ..LOT
.
**
care zbura pe ruta Varșovia—Rzeszow s-a prăbușit cu puțin timp
înainte de a ajunge la destinație,
anunță agenția PAP. Potrivit da
telor preliminare, din cele 25 de
persoane aflate la bord, una și-a
pierdut viața, iar cinci au fost
grav rănite.
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Noi luări de poziție pentru
soluționarea echitabilă
a problemei
datoriei externe
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Referindu-se, într-o cuvintare
rostită la O.N.U., la propunerea con
ținută in recentuji raport al UNCTAD
(Conferința Națiunilor Unite pentru
Comerț și Dezvoltare) privind redu
cerea cu 30 la șută a datoriilor celor
mai îndatorate 15 țări din lume, de
legatul Indiei a sugerat ca astfel de
facilități să fie create in favoarea
tuturor statelor care se confruntă cu
povara datoriilor externe. India, came
are o datorie externă de 45 miliarde
dolari, a reușit pină acum să con
troleze corespunzător această proble
mă. da.r ea este preocupată de per
spectiva deteriorării situației și a
amplificării dificultăților financiare.
DAR ES SALAAM 2 (Agerpres).
— în vizitele întreprinse recent în
unele țări din vestul Africii, pre
ședintele Comisiei Sud-Sud. Julius
Nyerere, fost șef de stat al Tanza
niei. a relevat necesitatea promovă
rii unui spirit de unitate și conlu
crare intre țările în curs de dezvol
tare. Convorbirile au evidențiat im
portanta orientării resurselor umane
și materiale in direcția eliminării
consecințelor subdezvoltării, a solu
ționării problemelor din economiile
naționale și a celor ridicate de da
toria externă africană. Achitarea aoesteia — a precizat Nyerere — tre
buie să se facă pe baza unor rapor
turi cu caracter echitabil și prin redefinirea pozițiilor și relațiilor NordSud, informează agenția Taniug.
CARACAS 2 (Agerpres). — Comi
sia economică a „Grupului celor opt"
se va întruni, luna viitoare. Ia Rio
de Janeiro, pentru a studia posibile
soluții la problema datoriei externe
latino-americane — a anuntat. la Ca
racas, președintele comisiei, citat de
agenția China Nouă. El a adăugat că
în decembrie va avea loc o reuniu
ne a miniștrilor finanțelor, care ur
mează să ia în discuție această pro
blemă, precum și alte chestiuni ana
lizate in cursul întîlnirii la nivel
inalt a „Grupului celor opt", desfă
șurată recent ta Tunta del Este.
KUALA LUMFUR 2 (Agerpres). —
Datoria externă a țărilor membre
ale Asociației Națiunilor din Asia de
Sud-Est (A.S.E.A.N.) era Ia sfirșitul
anului 1987 de 110,4 miliarde dolari,
fată-de 103,5 miliarde dolari în 1986
— se arată intr-un raport , al Minis
terului de Finanțe al Malayeziel, dat
publicității la Kuala Lumpur.
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