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Toate investițiile planificate
funcțiune la termen
si la parametrii stabiliți!

CLUJ : Producție fizică
peste prevederi
Colectivele de oameni ai muncii
din județul Cluj acționează cu
hărnicie și dăruire pentru încheie
rea cu rezultate cit mai bune a
planului pe trimestrul patru și pe
întregul an, livrînd beneficiarilor
interni și la export cantități spo
rite de produse de înaltă calitate.
Acțiunile și măsurile întreprinse
de organele și organizațiile de
partid, de consiliile oamenilor mun
cii pentru mai buna folosire a ca
pacităților de producție, pentru
perfecționarea proceselor tehnolo
gice. stimularea și generalizarea
experienței fruntașilor și a iniția
tivelor oamenilor muncit s-au con
cretizat în realizarea, peste preve
deri. în perioada de pînă acum din
acest an, a peste 25 000 tone oțel
abat, circa 30 000 tone laminate fi
nite pline din otel, 33 000 tone oțelboton. mijloace de automatizare
electronice, produse de me-anică
fină.-optică și echipamente hidrau
lice și pneumatice, utilaje tehnolo
gice pentru chimie, prelucrarea ți
țeiului și a celulozei, utilaje pentru
‘ndustria alimentară, mașini si uti
laje nentru agricultură și silvicul
tură. 1> asemenea, au fost aplicate
si expediate beneficiarilor din tară
și la export, neste prevederi, im
portante cantități de produse ch’mice. ciment și alte materiale de
construcții, ceramică fină și altele.
Preocupările pentru introducerea
si extinderea prom-esuliii tehnic si
asimilarea tn fabricație a unor
produse de înaltă ca’itate au făcut
ca-aproape 50 la sută din producția
fabricată în prezent de unitățile
economice din județ să o reprezin
te produsele noi și modernizate.
(Marin Oprea).
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Bătălia pentru realizarea integrală
și anii următori, ci, în primul rînd,
montorii își organizează activitatea,
a planului de investiții pe acest an
pentru înfăptuirea cu succes a ode stabilirea unor programe mobili
a intrat în faza sa cea mai impor
biectivelor complexe și mobiliza
zatoare, dar realiste de montaj, me
toare ale actualului cincinal.
tantă. faza finală. Fiecare zi are
nite să valorifice potențialul tehnic
acum o valoare considerabilă, poate
Fără îndoială, factorilpr angajați
și uman de care dispun, toate posi
deveni realmente decisivă pentru
în procesul de realizare a investiții
bilitățile care permit folosirea sa cu
lor le revine marea răspundere, deo
reușita deplină a eforturilor depuse
eficiență sporită. Dar lichidarea
pe șantiere. Din această perspecti
potrivă politică și profesională, sub
stocurilor de utilaje nemontate mai
vă, nimic nu trebuie lăsat de către
liniată cu stăruință. în repetate rân
este condiționată. în egală măsură,
constructori și montori la voia în
duri, de secretarul general al parti
de sprijinul primit din partea con
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tâmplării ori aminat pentru mai tîrstructorilor — datori cu numeroase
ziu, ci, dimpotrivă, fiecare lucrare
de a-și mobiliza forțele și sincroniza
fronturi de lucru — și, în special,
se cere pregătită riguros, pină la
eforturile pentru punerea neîntîrdin partea furnizorilor de utilaje,
ultimul amănunt, și executată rapid,
ziată în funcțiune a tuturor' investi
tntr-adevăr. o mare cantitate din
țiilor prevăzute. Constructorii și
deoarece ziua următoare poate ridi
echipamentele depozitate în momen
tul de față în pe
ca și, de obicei,
rimetrul șantiechiar ridică pro
bleme noi. sar
relor nu întrunește
cini suplimenta
condiții
Prioritate
montării
rapide
a
utilajelor
re. Așadar, in
pentru a fi montensificarea exe
tată
:
unele
utiPe fiecare șantier - programe precise de lu laje au fost livra
cuției tuturor ca

cru, ordine și disciplină desăvîrșite
tegoriilor de lu
te in altă ordine
crări.
atingerea
decît cea impusă
Calitate înaltă la echipamentele tehnologice de
unor ritmuri înal
desfășurarea
te de muncă pe
lucrărilor, altele
și promptitudine în livrarea lor
prezintă
defec
șantiere se deta
țiuni său sînt in
șează la ora ac
complete. Nu sînt
tuală ca o di
puține șantierele pe care pot fi
montorii, beneficiarii de investiții si
recție esențială de acțiune. Toa
întilnite situații de-a dreptul pa
furnizorii de utilaje, proiectanții și
te eforturile si măsurile adoptate
radoxale : din cauza unor subproducătorii de materiale au datoria
trebuie subordonate acestui scop, in
ansamble de mici dimensiuni, ne
să conlucreze strins și permanent,
trării rapide în producție a noilor osă soluționeze operativ orice proble
livrate însă la timp, montajul unor
biective și capacități planificate. în
instalații sau linii tehnologice întregi
mă de care depinde terminarea grab
semnătatea lor pentru funcționarea
bate pasul pe loc. Introducerea unei
nică a lucrărilor pe șantiere, doveîn condiții optime a întregului me
ordini desăvîrșite in livrări, respec
canism al economiei naționale este ' dind maximă exigență față de pro
tarea de către toți furnizorii a con
pria activitate și angajamentele asu
bine cunoscută. De conectarea ra
dițiilor contractuale asumate repre
pidă la circuitul economic a noilor- mate.
zintă, în cazul multor obiective noi,
capacități planificate depind realiPotrivit prevederilor planului, zeci
condiția primordială a finalizării lu
zarea nivelurilor de producție prede obiective și capacități noi ur
crărilor si punerii lor in funcțiune,
văzute, satisfacerea unor necesități
mează să intre în producție in peri
lată deci, sugestiv ilustrată, impor
economice interne și a sarcinilor
oada imediat următoare. Dacă ținem
tanța covîrșitoare a colaborării din
sporite la export, creșterea forței
seama că, pe cele mai multe din
tre factorii din domeniul investiții
economiei românești și a avuției na
aceste șantiere, mai este de montat
lor, necesitatea îmbunătățirii ei con
ționale. Majoritatea covirșitoare a
un volum important de utilaje teh
tinue. Nici un moment nu trebuie
noilor investiții este destinată lăr
nologice. se desprind cu claritate
pierdut din vedere faptul că proce
girii bazei de materii prime și am- . prioritățile și sarcinile de maximă
sul .de realizare a investițiilor este
plificării potențialului energetic al
actualitate : intensificarea ritmului
prin excelență o activitate colectivă
țării, modernizării structurilor eco
de montaj, asigurarea unei calități
de echipă, care antrenează și anga
nomiei naționale, dezvoltării pe
ireproșabile a lucrărilor, indiferent
jează direct pe toți factorii cu res
coordonate calitativ noi a metalur
că este vorba de montarea unor mă
ponsabilități în acest domeniu. Mă
giei și industriei construcțiilor de
șini și echipamente de zeci și suțe
sura rodniciei acestei necesare con
mașini, a industriilor chimice și pe
de tone sau de unele piese ma
lucrări o dau ritmul lucrărilor de
trochimice. a celorlalte ramuri și
runte. Subliniem această cerință desectoare de activitate. Iată, așadar,
construcții și montaj tehnologic, de
oarece la ora actuală, pe numeroase
argumente care converg spre conclu
vansarea momentului cînd primele
șantiere
se
află
în
stoc
mii
de
tone
zia că in acest an realizarea în bune
de utilaje tehnologice. Diminuarea
condiții a sarcinilor in domeniul in
Cristian ANTONESCU
hotărită a acestor stocuri este, in
vestițiilor este hotăritoare nu numai
primul rînd, legată de modul în care
pentru o bună legătură cu anul 1989
(Continuare in pag. a Il-a)

AMENAJĂRILE PENTRU IRIGAȚII
pregătite să funcționeze
la întreaga capacitate !
în mesajul adresat cu prilejul „Zi
lei recoltei"
tuturor oamenilor
muncii din agricultură, secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. sublinia necesi
tatea pregătirii în cele mai bune
condiții a sistemelor de irigații și, in
general, a tuturor celorlalte lucrări
de îmbunătățiri funciare, aceasta reprezentind un factor hotăritor pen
tru realizarea producțiilor mari sta
bilite in anul viitor. In prima parte
a acestui articol, publicat în numă
rul din 6 noiembrie a.c. al ziarului
„Scînteia", se arăta, pe baza unei analize ample făcute de organele agricole de specialitate, că în activi
tatea de exploatare a amenajărilor
pentru irigații desfășurată în acest
an. dincolo de unele rezultate pozi
tive. s-au manifestat și o serie de
neajunsuri, care au grevat în multe
unități agricole obținerea de pro
ducții mari, corespunzător cerințelor
și condițiilor create pe terenurile
irigate. Toate acestea evidențiază
necesitatea întocmirii unor programe
de măsuri concrete și trecerea ime
diată Ia acțiune, astfel incit în anul
viitor toate amenajările pentru iri
gații să funcționeze la întreaga ca
pacitate și să poată fi exploatate cu
eficientă maximă. In ce direcții tre
buie să se acționeze și ce probleme
imediate și de perspectivă trebuie s9
se situeze în centrul atenției orga
nelor agricole de specialitate, cît șl
a unităților agricole benefioiare ?
Punerea la punct, sub toate as
pectele. a amenajărilor pentru iri
gații existente implică soluționarea
unor probleme multiple atit în ceea
ce privește asigurarea funcționalită-

ții de ansamblu a sistemelor de care
depinde aducțiunea apei pină la ul
tima ramificație a canalelor sau con
ductelor îngropate, cît și, mai ales,
pregătirea corespunzătoare a unită
ților agricole beneficiare pentru a fi
în măsură să aplice fără abatere
programele de udări stabilite săptăminal. După cum am fost informați
la direcția de resort din cadrul Di
recției economice generale de exe
cuție și exploatare a lucrărilor de
îmbunătățiri funciare, in lumina sar
cinilor si a indicațiilor trasate de se
cretarul general al partidului, a fost
intocmit un program cuprinzător de
măsuri privind reviziile și repara
țiile ce trebuie efectuate, pentru a
se asigura in campania din anul
viitor funcționarea la parametrii sta
biliți in studiile tehnico-economice
și exploatarea in condiții optime a
tuturor amenajărilor existente in
irigații, desecări și de combatere a
eroziunii solului. In toate județele
și. în cadrul lor. pe fiecare sistem
în parte, au fost identificate și in
ventariate toate lucrările de repara
ții ce trebuie efectuate. întregul vo
lum de lucrări rezultat ca fiind ne
cesar a se realiza a fost astfel eșa
lonat pe săptămînl și luni, incit executarea lui să se încheie cel tîrziu
pînă la 30 martie 1989. Important
este ca, în toate județele. întreprinderile de execuție și exploatare a
lucrărilor de îmbunătățiri funciare,
dar și unitățile agricole beneficiare
să asigure mijloacele necesare —
tehnice, materiale și forța de muncă
— și să manifeste maximă răspundere
pentru executarea tuturor lucrărilor
prevăzute de care depinde funcțio-

Lucrările agricole
efectuate în cel mai scurt timp
ÎN PAGINA A ll-A : Relatări din județele Boto
șani și Vrancea.

narea ireproșabilă a amenajărilor
existente de îmbunătățiri funciare.
O atenție cu totul aparte trebuie
acordată punerii la punct a siste
melor de irigații, domeniu unde este
de efectuat cel mai mare volum de
lucrări pregătitoare. Pentru a se asi
gura funcționarea la parametrii no
minali a celor 4 016 000 hectare ame
najate. de care dispun unitățile agri
cole în anul viitor, au fost identifi
cate ca necesare a se executa circa
9.2 milioane mc de excavațil și decolmatări pentru curățirea si adu
cerea la cotă a canalelor, efectuarea
de impermeabilizări pe aproape 1,5
milioane mp de canale, revizuirea și

BĂLAN : Succese
ale minerilor
Actionind cu responsabilitate
sporită pentru transpunerea în
practică a masurilor cuprinse in
programele de perfecționare a or
ganizării și modernizare a proce
selor de producție, <' colectivul de
muncă al întreprinderii miniere
din Bălan — Harghita a reușit să
sporească substantial cantitatea de
minereu cuprifer pusă la dispoziția
economiei naționale. De la începu
tul anului și pină in prezent, ei au
extras și prelucrat suplimentar
75 000 tone minereu, asigurînd și
depășirea planului la sortimentele fizice cu peste 70 tone
cupru în concentrate și peste
5 000 tone pirită. O contributie importantă la obținerea aces
tor bune rezultate au avut-o mi
nerii de la Fagu Cetății, unde s-au
incheiat lucrările de modernizare a
celui de-al doilea abataj-etalon,
prin coborirea in subteran a unor
utilaje de mare productivitate și
capacitate — perforatoare grele,
mașină de încărcat frontal cu cupa
de 2 metri cubi și vagoneti autodescărcători. Sporuri importante la
producția-marfă și reducerea chel
tuielilor totale și materiale sînt vi
zate în continuare prin aplicarea
de noi măsuri ale programului de or
ganizare și modernizare a produc
ției. precum optimizarea transpor
tului sterilului, introducerea, la alte
trei orizonturi a vagonetilor autodescărcători și a compresoarelor, de
mare capacitate. (Nicolae Șandru).
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Noi construcții de locuințe în orașul Cîmpia Turzii

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

program de muncă
pentru partid, pentru popor

Creativitate și spirit revoluționar

in dezvoltarea științelor sociale
nu se „alipesc", sub o formă decla
In noua etapă de dezvoltare a
rativă.. gindirii științifice, nu apar
societății noastre, experiența isca adaosuri la aceasta, ci contribuie
torică a edificării societății soefectiv la dezvoltarea spirituală de
cialiste a ciștigat în adîncime
ansamblu a societății noastre.
și. și-a format propria sa trădiție, iar științelor sociale li s-a
Acordind o atenție deosebită stra
deschis calea unor analize și gene
tegiilor realizării unității dintre
ralizări pe temeiul obiectiv al fap
activitatea economică, cea ideologică
telor, fenomenelor și proceselor ca
și cea politico-organizatorică,
to
litativ noi, esențialmente diferite de
varășul Nicolae Ceaușescu atribuie
trecut. Au fost regindite in acest ca
științelor sociale rolul major de a
dru categoriile filozofice fundamen- . generaliza
sistematic
experiența
tale privind istoricitatea. progresul,
dobîndită pînă in prezent, de a se
legitatea, problematica omului si
implica mai profund in cunoașterea
încă multe altele. Ruptura cu dog
realităților actuale și de a contribui,
matismul și închistarea de idei s-a
explicit, la înțelegerea proceselor noi
impus ca o cerință internă a dezvol
care apar și care se vor dezvolta în
tării gindirii marxiste, a revigorării
viitor. Se cuprinde, în ceea ce
valorii explicative și practice a aces
spuneam, ideea unui statut nou al
teia. validată ca atare de experiența
științelor sociale : acesta nu mai
istorică, dar rămasă, într-o vreme, in
poate fi un discurs „despre" proce
urma acestei experiențe ca atare.
sele reale, ci unul care se constituie,
Este, in acest cadru, un me
înlăuntrul practicii revoluționare, ca
rit incontestabil al partidului nos
act de conștientizare a acestuia și de
tru. al secretarului său general, to
elaborare — in limbaj științific — a
varășul Nicolae Ceaușescu, acela de
alternativelor dezvoltării. Științele
a fi sesizat la timp nevoia impe
sociale nu se mai pot rezuma azi
rioasă a restaurării atributelor ino
doar la un rol explicativ, ci își
vării și creativității, care sint atit
asumă, trebuie să-și asume sarcina
de specifice
*
spiritului dialectic, vi
de a descoperi noul in fazele sale
ziunii materialist-științifice despre
născinde, de a-i desluși sensurile
lume, despre societate. Practic, după
devenirii șl conexiunile dialectice
cel de-al IX-lea Congres al partidu
ale statornicirii sale în aria modului
lui nostru, s-a deschis calea reală a
de viață socialist.
abordării deschise, antidogmatice a
Sînt
formulate
cu
claritate
tuturor problemelor noi pe care le-a
în
expunerile
tovarășului
pus și le pune experiența edificării
Nicolae Ceaușescu o seamă de
noii societăți, procesul revoluționar
direcții tematice prioritare
_
____
pentru
mondial. S-au conturat, asțfel. un
dezvoltarea
științelor sociale în pre
nou tablou conceptual, o viziune
zent și în viitor. Atributele generale
generatoare de idei și aprecieri pă
care le definesc sînt aici spiritul
trunse de filonul viu al realismului
unitar, sistemic al abordării domeni
și spiritului științific, dialectic. Te
ilor de referință, în perspectivă inzele din aprilie, prin substanța lpr
terdisciplinară ; omniprezența pro
ideatică, se înscriu, cu accente pe
blematicii umane și finalitățile uma
sinteză și pe direcțiile de dezvoltare,
niste ale cercetării ; orientarea dein acest complex efort de descifrare
terminist-dialectică și interdependen
ta factorilor obiectivi și subiectivi ai
a legităților și de asumare a unor
dezvoltării socialiste multilaterale ;
obiective de acțiune fundamentate
funcția operațională a_ conștiinței
__ _
științific in raport cu totalitatea
la
perfecționarea experienței edifi
componentelor vieții societății noas
cării socialiste, pe temeiul regîndirii
tre. cu problemele fundamentale ale
acestei experiențe după cel de-al
lumii contemporane.
IX-lea Congres al partidului nos
tru : necesitatea îmbogățirii cadrului
Tezele pentru plenara C.C. al
conceptual
și a renunțării hotărîte
P.C.R. cuprind ample referiri Ia
la tot ceea ce este vechi și nu mai
esența și rolul științelor sociale în
corespunde prezentului, datelor sale
societatea noastră, în prezent și în
reale de definiție ;
Îmbunătățirea
perspectivă. Prin atributele lor esen
generală a statutului științelor so
țiale, aceste știinte sint constitutive
ciale, a legăturii acestora cu practica,
în raport cu întregul front al gin
a cercetării de teren, a celei socio
dirii științifice din tara noastră. Ele
logice îndeosebi.

In aceste direcții există acum
deja preocupări temeinic elaborate,
în spiritul documentelor de partid,
al indicațiilor și orientărilor date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Avem
un cadru instituțional a cărui func
ționalitate optimă presupune acum
concentrarea de eforturi, utilizarea
mai rațională a cadrelor în statutul
competențelor reale, integrarea mai
strinsă a investigației cu practica
social-politică și economică. O seamă
de domenii particulare ale științelor
sociale necesită pregătirea atentă,
de profil, a schimbului de mîine, a
celor care — avînd competența și
formația necesare — vor putea
asigura continuitatea de idei și de
acțiune în dezvoltarea științelor so
ciale ca autentice forțe motrice ale
înfăptuirii programului partidului, a
hotărîrilor de partid. A» loc, pe
temeiul realităților obiective, al pro
cesului revoluționar din țara noas
tră, mutații în tabela de priorități
ale cunoașterii și acțiunii sociale,
regrupări și inovări conceptuale, noi
deschideri teoretice și metodologice.
Toate acestea presupun perfecționa
rea procesului de. instruire și forma
re a cadrelor, nu numai în raport cu
și pentru domeniile deja consacrate,
ci și pentru cele anticipate, multe
dintre acestea avind, de pe acum,
vizibile dominante interdisciplinare.
Rolul esențial al omului, al facto
rului uman în procesul dezvoltării
socialiste multilaterale presupune,
in această perspectivă, revigorarea
disciplinelor care. în conexiunea lor
profundă, studiază calitatea umană
a proceselor economice și sociale,
implicarea forțelor umane — deopo
trivă ca forțe productive și ca per
sonalitate — în dezvoltarea inten
sivă. multilaterală a patriei noastre.
Tezele din aprilie, prin litera și
spiritul lor, îndeamnă, cu deplină
legitimitate, la afirmarea spiritului
revoluționar și în domeniile științe
lor sociale. Ceea ce înseamnă pro
movarea cu mai mult curaj a noului
autentic, evitarea declarativismului
artificios, a tezismului și turnurilor
scientiste pe care le au unele studii
și lucrări din sfera științelor sociale.
Fermitatea ideologică, perfect com-

Conî. univ. dr.
Acuiin ’ CAZACII

(Continuare în pag. a III-a)
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70 de ani de la făurirea
statului national unitar român

• reportaje • însemnări •

*

CLASA MUNCITOARE
j
VIGUROASA FORȚA REVOLUȚIONARA
1N SLUJBA IDEALULUI UNIRII

Cum se cîștigă un veac

*
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Aspect de muncă în camera de comandă de la Intreprin derea metalurgică de metale neferoase din Zlatna, județul
Foto : Sandu Cristian
Alba

Pe tînărul inginer Augustin
Dudaș, șeful brigăzii geologice
complexe Biharia, îl știam un om
riguros, exact în vorbă. Poate
tocmai de aceea întrebarea pe care
ne-o aruncase deunăzi, intr-o întilnire de cîteva minute. în forfota
străzii Republicii din Oradea, ne-a
stîrnit curiozitatea : „Vreți să aflați
cum se poate ciștiga un veac în
competiția cu timpul ? Treceți pe
la sediul brigăzii noastre".
Ne-am înfățișat in chiar dimi
neața zilei următoare. Un perete
„tapetat" cu diplome, iar altul cu
hărțile unor perimetre explorate
capătă forță de simbol. Cele dinții,
diplomele, configurează o veritabi
lă panoplie a vredniciei, tn graiul
lor, extrasele cartografice exprimă,
lapidar, nu doar mari cicluri în
dezvoltarea geologică, ci deopotri
vă complexitatea — o spune lim
pede și numele ! — activității aces
tei brigăzi. In fapt, cea mai nu
meroasă și reprezentativă din ca
drul întreprinderii de prospecțiuni
și explorări geologice din ClujNapoca.
Inoercînd să descifrez miezul
acelor hărți, gindeam la clocotul
adîneurilor. la convulsiile erelor
geologice, Reveneau in vorbirea
tînărului inginer Dudaș insolite
nume de locuri
’
din Munții Pădurea
Craiului și Munții Bihorului —
Cornet. Brusturi. Roșia-Albioara,
> Măgura, Remeți.
... _Secătura.
_____ , . Zece_
Hotare. Gropile Pietrarului, Coasta
Socarului. Valea Seacă. Valea Gal
benei. Budureasa, Voivozi și altele,
unde subpămîntul ascunde in mă
runtaiele lui zăcăminte de bauxită,
minereu de fier, cărbune, minereuri
complexe. Deși captivantă, nu
alcătuirea intimă a acestor orizon
turi ne atrăgea în acele momente,
cit gîndUl de a „explora", oamenii
și faptele lor. de a afla tîlcul dispu
tei cu timpul, cu care ne incitase

*

șeful brigăzii. Recitim o clipă în
carnetul de însemnări : Vasile
Bolcaș, Ioan Birta, Viorel Mocanu.
Traian Micula — maiștri. Augustin
Terheș — tehnician. Cătălin Ionescu și Dorel Juca — ingineri, fiecare
în parte fiind socotit sufletul unor
formații de „căutători de resurse"
ce sfredelesc, fără istov. de ani
buni. dealurile și munții Țării
Crișurilor.
•De Ia comuna Dobrești — cînd
spui Dobrești spui bauxită —
drumul urcă pieptiș, tăind păduri
adinei și falnice, cu foșnet de
necuprins. După un pinten de deal
se profilează cocheta „așezare" a
celor de la Răcaș. Am trecut dintr-o baracă într-alta. Așternuturi
curate, atmosferă îmbietoare. Con
fort de apartament : hol, cameră
de z'. bucătărie, ană cu-entă. Ne
abatem pe Ia chioșcul alimentar,
pe la club. Nu ocolim nici stația
de compresoare, nici atelierele
pentru strungărie. sudură, tîmplărie. Toate orînduite temeinic, cu
rost bine precizat. despre care
maistrul principal specialist Vasile
Bolcaș ne vorbește cu patos. Un
singur aspect: de cînd s-au înfiin
țat atelierele aici. 60 la sută din
necesarul de piese de schimb și
echipament se recondiționează.
Ajungem la cele două in
stalații de foraj montate pe un
tractor S-100. „Astea-s IGEX-uri'.e
3, adică a treia generație" — ne
spune maistrul Bolcaș. Citeva con
ducte asigură, cale de cîțiva kilo
metri, transportul aerului compri
mat de la secția de compresoare, pe
care o văzusem la Răcaș. Vasile
Bolcaș dă un ocol celor două son
deze, se convinge că totul merge
„ceas" și adaugă, istorisind :
Ioan LAZA

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PENTRU REALIZAREA PLANULUf PE ACEST TRIMESTRU
și pe Întregul an-muncă intensă, bine organizată!
LUCRĂRILE AGRICOLE EFECTUATE ÎN CEL MAI SCURT TIMP
GRĂBIȚI RITMUL ARĂTURILOR!
® In fiecare unitate agricolă să
fie adoptate măsuri concrete, opera
tive pentru realizarea și chiar depă
șirea vitezelor zilnice prevăzute la
arături

® Cu forțe mai multe și mai bine
organizate trebuie acționat pentru
eliberarea neîntîrziată a terenurilor
de resturi vegetale spre a se asigura
front de lucru mecanizatorilor
® Pretutindeni, mecanizatorii și
specialiștii au datoria să asigure
efectuarea lucrărilor la un nivel cali
tativ înalt

de Ministerul Agriculturii).

VRANCEA

BOTOȘANI

Toate tractoarele disponibile
— pe cîmp, la lucru!
în județul Botoșani au fost
arata 66 000 hectare din
cela
176 400 hectare prevăzute în
”
în unele consilii agroindustriale
— Trușești și Stăuceni — pină
in seara zilei de 5 noiembrie
mecanizatorii efectuaseră arături pe
jumătate din suprafață. Peste media
județului se sittrează. de asemenea,
consiliile agroindustriale Frumușica,
Sulița și Cindești. Experiența unor
unități fruntașe, cum sint coopera
tivele agricole Roma și Stăuceni. a
arătat că rezultatele rele mai bune
la arat se obțin acolo unde mărimea
formațiilor de tractoare a fost sta
bilită in funcție de dimensiunile so
lelor. precum și de natura solului.
Referitor la modul de desfășurare a
lucrărilor, tovarășul Petru Aghiorghiesei, primarul comunei Roma, ne
spune : „Șefii de fermă și ceilalți
specialiști ai cooperativei agricole
îndrumă activitatea mecanizatorilor
si supraveghează permanent ca lu
crările să fie efectuate la adincimea
corespunzătoare, să se realizeze uni
formitatea brazdelor etc.“.
într-o solă de 25 hectare din mar
ginea satului Dorobanți, nu cu mult
timp înainte se trăsese brazda de
control, iar tractoarele efectuaseră
cu plugurile citeva trasee dus-întors.
Gheorghe State, inginerul-șef al
C.A.P. Nicșeni. a măsurat adincimea.
Era conform normelor agrotehnice și
indicațiilor date !
Ca si la Nicșeni, pe terenurile
C.A.P. Răchiți, 20 de tractoare, In
formație compactă, erau folosite în
schimburi prelungite. Din cele pre
zentate de președintele cooperativei,

STADIUL EFECTUĂRI! ARĂTURILOR DE TOAMNA, in procente
pe județe, în seara zilei de 6 noiembrie (Date furnizate

inginerul Ilie Dăscălescu, am reținut
că pe linia bunei organizări a acti
vității in cîmp atit șefii de fermă,
.
inginerul-șef au in responsabi
litate a., .mite sole și supraveghează
munca la fiu locului. Prin prezența
lor se asigură
-arag vitezei zil
nice prevăzute la arat :n unitate.
Deocamdată această viteză este de
70—80 hectare pe zi. ea urmind să
sporească după oe și celelalte trac
toare folosite incă la transportarea
cocenilor vor fi repartizate la arat.
s,Unele cooperative agricole din
consiliul agroindustrial Stăuceni vor
încheia arăturile în citeva zile —
spunea Elvira Ciobanu. organizato
rul de partid al consiliului. Vom avea astfel posibilitatea să concen
trăm un număr mai mare de tractoa
re la unitățile cu restanțe la arat.
Totodată, terminînd transportul co
cenilor. alte tractoare vor deveni dis
ponibile și vor putea fi repartizate
la executarea ogoarelor de toamnă,
sporind astfel viteza zilnică de lu
cru. Un cuvînt de ordine pentru toți
factorii responsabili este urmărirea
reglării corecte a plugurilor, pentru
ca toate punctele de contact cu solul
ale brăzdarelor să fie la aceeași
înălțime, astfel incit peste tot să se
realizeze o lucrare uniformă, de ca
litate bună.
Și în alte consilii agroindustriale
din județ au fost luate măsuri de
mărire a numărului de tractoare re
partizate la arat, pentru folosirea lor
mai intensă. In felul acesta se asi
gură condiții pentru încheierea lor
la termen și de calitate bună. (Eu
gen Hrușcă).

Viteza la arături a sporit,
dar nu la nivelul prevăzut
Pină in seara zilei de 6 noiembrie,
în județul Vranoea au fost arate 31
la sută, din cele 60 000 hectare pre
văzute. In vederea intensificării arestor lucrări. în toate unitățile agricole și de mecanizare din județ
s-au reevaluat disponibilită ne teh
nice și forța de mund luindu-se
noi măsuri de organir.„e, astfel înc!‘ r.tmul lo- r" fie mult mai ridi
cat. în unimeie zile, așa după cum
rezultă din datele furnizate de Trus
tul județean pentru mecanizarea agriculturii, suprafețele arate in 24 de
ore aproape s-au dublat în compa
rație cu ceea oe se realiza in același
interval de timp în zilele anterioare.
Acum se impune o și mai mare mo
bilizare de forțe la eliberarea tere
nului de coceni, astfel incit tractoa
rele să aibă front de lucru cit mai
larg. S-a optat pentru organizarea
activității în formații mari ce cu
prind între 10 și 20 de tractoare, for
mă oe s-a dovedit propice stimulării
întrecerii între mecanizatori — frun
tașii fiind răsplătiți cu premii bă
nești la încheierea zilei de muncă.
Am urmărit desfășurarea acestor
lucrări în unități din consiliul agro
industrial Adjud. Aici sint reparti
zate la arat 107 tractoare care tre
buie să facă ogoare de toamnă pe
6 376 hectare. Viteza zilnică de lucru
pe tractor, de 3 hectare la arat, nu
numai că este atinsă de fiecare me
canizator, dar se și depășește. „Mai
ales pe terenurile cooperativelor agricole Adjud și Ruginești vitezele
zilnice de lucru se depășesc — pre
ciza inginerul Eftimie Trifan. direc
torul S.M.A. Adjud. Configurația te
renului favorizează înaintarea mai
rapidă a utilajelor. De asemenea,
aici au fost eliberate și suprafețe

AMENAJĂRILE PENTRU IRIGAȚII
(Urmare din pag. I)
repararea a 3 564 stații de pompare
și repararea a 17 791 agregate de
pompare. 917 850 bucăți conducte de
aluminiu și 1.6 milioane bucăți așpersoare. Cea mai mare parte din
acest volum de lucrări este localizată
in cele 11 județe din partea de sud
a tării — Mehedinți. Dolj. Olt. Te
leorman, Giuigiu, Călărași, Ialomița.
Brăila. Galați, Tuloea și Constanța
— judele care dețin 89 la sută din
suprafața totală amenajată pentru
irigații. Dacă avem in vedere pon
derea deosebit de mare oe o au aoeste județe in realizarea sarcinilor
din domeniul agriculturii, rezultă și
importanța pe care trebuie s-o acor
de comitetele județene de partid, or
ganele agricole de specialitate, con
siliile populare și conducerile uni
tăților agricole înfăptuirii neabătute
a fiecărui obiectiv în parte de care
depinde funcționarea ireproșabilă a
sistemelor de irigații.
Intre măsurile ce trebuie luate
pentru a se asigura realizarea întoc
mai a programelor de udări, cele
privind repararea și asigurarea echi
pamentelor de udare, la nivelul pre
vederilor din regulamentele de ex
ploatare a fiecărui sistem, au un rol
determinant. Situația din prezent nu
este deloc corespunzătoare. în pri
mul rind. datorită neglijenței în ex
ploatare. dar și lipsei de răspun
dere în executarea lucrărilor agrico
le. o cantitate apreciabilă din echi
pamentele de udare este deteriorată,
ceea ce impune organizarea temei
nică a reparării acestora. Problema
are insă un aspect mai larg. Se face
simțită nevoia unei riguroase in
struiri a mecanizatorilor și a
conducătorilor auto și de atelaie
și. în egală măsură, a întronării
unei ordini și discipline fer
me în muncă, astfel Incit aceștia. în
procesul de efectuare a lucrărilor
agricole, să protejeze echipamentele
de udare care sint întinse pe cimp.
Spunem aceasta deoarece o bună
parte din echipamentele deteriorate
sint de neutilizat, ceea ce a diminuat
simțitor capacitatea de aplicare a
udărilor. Or. înlocuirea lor. pe lingă
faptul că obligă unitățile agricole la
cheltuieli neeconomicoase. este foar
te dificilă, fiind vorba de materiale

deficitare, cum sint aluminiul, con
ducta butyl și altele. Din aceste
cauze, dar și datorită minusurilor în
dotarea unităților agricole incă de la
început cu echipamente de udare. în
momentul actual, pentru o suprafa
ță inacceptabil de mare, unitățile
nu dispun
de echipamente de
udare. Asta înseamnă ca pe aceste
terenuri udările să se aplice cu
mare dificultate sau chiar deloc. Cu
deosebire se pune problema asigu
rării echipamentelor speciale pentru
irigarea pe brazde, a căror fabricație
a fost sistată de mai multi ani. cu
atît mai mult cu cît această meto
dă urmează să fie extinsă din anul
viitor pe suprafețe mult mai întinse.
Iată, așadar, probleme de stringentă
actualitate ce trebuie să se afle în
atenția organelor de resort, de rezol
varea lor corespunzătoare depinzind
aplicarea udărilor in condiții optime
pe toate terenurile amenajate pen
tru irigații.
Perpetuarea si In acest an a unor
neajunsuri mai vechi privind asigu
rarea forței de muncă necesare ma
terializării programelor de udare
dovedește că in această privință tre
buie luate măsuri hotărite pentru
intrarea activității din anul viitor
pe un făgaș normal. Sint de retinut
în acest sens măsurile cuprinse in
programul stabilit, privind sprijini
rea unităților agricole de către or
ganele județene de partid si agri
cole in acțiunea de recrutare si in
struire a forței de muncă. Este un
lucru bun si necesar, dar rezolva
rea acestei probleme nu trebuie aș
teptată din afară, ea constituind o
obligație si o îndatorire fundamen
tale ale conducerilor unităților agri
cole. Tocmai de aceea, încă de pe
acum, cînd se face organizarea acti
vității din anul viitor, în fiecare
fermă de producție si în toate for
mațiile de muncă. în funcție de su
prafața amenajată luată în primire
și volumul lucrărilor de irigare pla
nificate a se realiza, trebuie stabi
lit si asigurat întregul necesar de
udători. motopompiști si mecani
zatori. In conformitate cu reglemen
tările In vigoare, aceștia trebuie să
angajeze in acord global efectuarea
tuturor lucrărilor de irigații, cores
punzător realizării producțiilor pla
nificate. Carențele serioase care

s-au manifestat în acest an în ac
tivitatea de udare propriu-zîsă a
culturilor. îndeosebi în ce privește
calitatea udărilor, dovedesc necesi
tatea ca întregul personal cuprins in
acțiunea de irigații să fie instruit te
meinic la cursurile învătămîntului
agrozootehnic de masă. Obținerea de
producții mari impune. Ca o condiție
esențială, ca toți cei ce participă la
activitatea de irigații să cunoască
în amănunt tehnologia culturilor iri
gate. manipularea echipamentelor de
udare si normele de calitate ce tre
buie îndeplinite.
Dincolo de aspectele vizînd crea
rea tuturor condițiilor pentru ex
ploatarea optimă din punct de ve
dere hidrotehnic a sistemelor de iri
gații. cel puțin de aceeași atenție,
dacă nu mai mare, trebuie să se
bucure preocuparea pentru asigura
rea și a condițiilor agrotehnice de
care depinde hotărîtor aplicarea fără
abatere a tehnologiei culturilor iri
gate. Pentru obținerea de producții
mari, pe lîngă apă. care reprezintă
elementul determinant al tehnolo
giei culturilor irigate. încă din această perioadă unităților agricole
trebuie să li se asigure soiuri și hi
brizi de mare productivitate, speci
fice pentru condiții de irigare, se
mințe din categorii biologice supe
rioare si. nu in ultimul rînd. să se
realizeze o mai strinsă concordantă
între nivelul producțiilor planificate
și cantitățile de îngrășăminte repar
tizate. știind că pe terenurile Irigate
acestea asigură o eficientă maximă.
Toate acestea evidențiază cerința
unei strînse colaborări între toti
factorii care concură la pregătirea
în cele mai bune condiții a sisteme
lor de irigații si a celorlalte lucrări
de tmbunătătiri funciare. In acest
sens, este de notat că. pentru reali
zarea la termenul stabilit a între
gului volum de lucrări, pe lîngă
buna organizare a activității de re
parații pe timpul iernii si repartiza
rea forțelor necesare, este nevoie
de un sprijin imediat si concret din
partea unităților industriale furni
zoare. cărora le revine Îndatorirea
de a asigura toate condițiile mate
riale pentru realizarea fiecărui o*
*
biectiv prevăzut în programul de
măsuri.

mai mari de resturi vegetale și în
special de coceni de porumb". Cu
tob'1 a.” ai se prezintă situația in
•’.operativele agricole Homocea și
Corbița, unde formațiile de tractoare
nu au front de lucru pe întreaga zi
de muncă. Ca atare, și randamentul
este mai scăzut prin faptul că se
pierde timp efectiv de lucru prin
deplasarea tractoarelor de pe o solă
pe alta.
De la trustul județean S.M.A. aflăm că au fost luate măsuri orga
nizatorice și tehnice în vederea
impulsionării ritmului arăturilor de
toamnă, astfel incit să se realizeze
viteza prevăzută. In scopul bunei
funcționări a tractoarelor au fost in
ventariate piesele de schimb, unel
tele si sculele neoesare intervențiilor
și reparațiilor. In vecinătatea atelie
relor mobile, care se află in preajma
formațiilor de mecanizatori, se gă
sesc motorina și lubrifianții necesari
alimentării operative a tractoarelor.
Pe timpul pauzei de masă, continuă
echiparea tractoarelor cu acumula
tori luați de la combine, pentru ca
lucrările să se poată desfășura și pe
timpul nopții. Este de menționat și
faptul că la toate punctele de lucru
sint prezenți specialiștii unităților agricole, care. împreună cu cadrele
tehnice ale secțiilor de mecanizare,
urmăresc permanent calitatea lucră
rilor : uniformitatea și adîncimea
brazdelor. încorporarea resturilor
vegetale în sol. încheierea parcele
lor la capete, regularizarea drumu
rilor și desființarea, prin arătură, a
unora dintre cele dovedite ca inutile.
Așadar, se poate lucra repede și
bine cînd toate problemele legate de
organizarea muncii sînt rezolvate operativ. (Dan Drăgulescu).

SIBIU : O nouă turnătorie
de fontă
P« platforma lndustrială-Est a
municipiului Sibiu a avut loc o im
portantă piemieră tehnică : elabo
rarea și turnarea primei șarje de
fontă hidraulică la noua turnătorie
a fabricii de piese turnate și echi
pamente hidropneumatice din ca
drul întreprinderii „Balanța". Dispunînd de trei cuptoare de topire
cu inducție, de cîte trei tone si ju
mătate fiecare, de două linii de
turnare
complet
automatizate,
noua realizare reprezintă unul
dintre cele mai mari și modeme
obiective de investiții din județ în
actualul cincinal, care va asigura
întregul necesar de elemente hi
dropneumatice atit pentru nevoile
proprii ale unității, cît șl pentru
alte întreprinderi din tară. Concep
ția modernă, românească, în care a
fost proiectat și construit noul obiectiv, promovează și un nou pro
cedeu de turnare. Este vorba de
turnarea în forme crude, folosit
pentru prima dată in tară In do
meniul hidraulicii, fapt ce conduce
la creșterea substanțială a produc
tivității muncii, la ridicarea nive
lului calitativ al produselor și la
reducerea considerabilă a consu
mului de metal și energie. (Ion
Onuc Nemeș).

Calitate, numai produse
de cea mai bună calitate
în precedentul articol pe această
temă (publicat in ziarul „Scînteia"
din 5 noiembrie) am prezentat citeva din atribuțiile care revin compar
timentului de metrologie al între
prinderii de mașini grele București
in verificarea proiectelor, a tehno
logiilor și a utilajelor — așadar. în
etape premergătoare fabricației. In
cadrul sistemului de asigurare a ca
lității practicat de I.M.G.B. metrolo
giei ii revin și alte sarcini.
Astfel, pentru anumite produse,
tehnologia de execuție prevede ca
prima piesă din lot să fie atestată
de metrologie, pe lîngă controlul de
calitate. In alte situații se solicită
chiar verificarea A.M.C.-ului înain
tea efectuării măsurătorii. In cele
mai multe întreprinderi, aceste în
sărcinări revin personalului din
producție. De ce a fost adoptată la
I.M.G.B. altă formulă ? Ce avantaje
se obțin pe această cale ?
„Metrologul este privit ca organ
neutru. între executant si C.T.C.,
ne-a răspuns fizicianul Radu Badiu,
metrologul-șef al unității. Pentru
produsele destinate centralelor nuclearo-electrice. verificarea primei
piese în laboratoarele noastre este
prevăzută în manualul de asigurare
a calității ca o garanție suplimen
tară că lotul îndeplinește parametrii
solicitați. In alte situații, măsurăto
rile prevăzute în tehnologie — ne
flux sau la terminarea fabricației —
se realizează cu aparate speciale, ce
nu pot fi manevrate decît de per
soane autorizate. Mai mult, uneori,
din rațiuni de securitate, tehnolo
giile de fabricație prevăd ca și pre
cizia aparatului de măsură să fie
verificată, imediat după efectuarea
operațiunii 1 Precizez că toate aces
te măsuri de siguranță nu prelun
gesc ciclul de fabricație, dar permit
sporirea nivelului calitativ al produ
sului".
La
I.M.G.B.,
compartimentului
metrologic îi revin și alte însărci
nări, din care menționăm succint :
• Efectuarea unor operațiuni de
montaj, îndeosebi pentru piese și re
pere ale unor produse care necesită
repetate măsurători ale preciziei
execuției.
• Gestionarea tuturor celor 165
mii de A.M.C.-uri din întreprindere,
indiferent cine este utilizatorul. In
acest fel s-a raționalizat cererea de
aparate și s-a organizat mai bine
circulația celor de rezervă. întrucit
transferarea A.M.C.-urilor de la un
loc de producție la altul se face fără
discuții, în funcție de nevoile reale.
Ia dispoziția compartimentului me
trologic.
• Controlul modulul în care slnt
utilizate in secții mijloacele de mă
surare, in conformitate cu tehnolo
giile stabilite. Se constată. în timp,
îmbunătățirea sensibilă a discipltnei
in producție, demonstrată și de re
ducerea semnificativă a numărului
de sancțiuni pentru abateri în folo
sirea instrumentelor de măsură.
• Participarea la instruirea pro
fesională a personalului — atît a ce
lui specializat, cît și a maiștrilor și
muncitorilor din secții — realizată
pe baza unor tematici de studiu
diferențiate, adecvate profesiilor
cursanților. De altfel, modul în care
se realizează la I.M.G.B. această
sarcină de mare însemnătate — o
școală în toată regula, cu 9 săli de
clasă și 15 lectori specializați, cu
programe de studiu, baterii de tes
tare și examene scrise — reprezintă
o temă care merită o tratare dis
tinctă.
Așadar, o paletă largă de sarcini,

unele depășind cadrul prevăzut prin
legislația in vigoare. „Evoluția aceasta nu este cauzată de inițiative
subiective, ci, pur și simplu, de ne
cesități impuse de producție, ne spu
ne metrologul-șef al întreprinderii.
Practic, nu se pot realiza produse
pentru centrale nucleare în absența
sistemului de asigurare a calității,
iar acesta este condiționat de o or
ganizare metrologică adecvată".
„Relația este adevărată, dar nu
are caracter limitativ — a precizat,
la rîndul său. ing. Dumitru Constan
tin, directorul întreprinderii. Trăsă
turile esențiale ale asigurării metro
logice datează în unitatea noastră de
mai bine de un deceniu, in timp ce
produse destinate centralelor nu
cleare realizăm de vreo patru ani.
In acest interval, roadele bunei or
ganizări metrologioe au fost deosebi
te, chiar dacă dificil de cuantificat
cu precizie. Procesul de fabricație a
fost mal bine ordonat, ș-a îmbună-

La Întreprinderea
de mașini grele București

RIGOARE Șl PRECIZIE
ÎN ORGANIZAREA
METROLOGIEI (III)
lățit sensibil calitatea tuturor produ
selor, necesitatea perfecționării pre
gătirii forței de muncă a ieșit preg
nant în evidentă — ceea ce ne-a
condus la măsuri corespunzătoare,
în timp, muncitorii au înțeles mai
bine ce însemnătate are respectarea
strictă a tehnologiilor, au crescut atenția și răspunderea fiecărui om al
muncii. Apreciez că activitatea de
metrologie a contribuit — direct
sau indirect — la reducerea duratgi
ciclurilor de fabricație cu cel puțin
4—5 la sută".
Așadar, legată sau nu de un sis
tem complet de asigurare a calității,
o bună organizare metrologică con
tribuie Intr-o măsură însemnată la
îmbunătățirea calitativă a produse
lor, concomitent cu sporirea eficien
ței de ansamblu a activității între
prinderii. In repetate rîndurl, inter
locutorii noștri au subliniat faptul
că nu este vorba în primul rînd de
utilizarea unor aparate de măsură
sofisticate, ci de un sistem organiza
toric la lndemina oricărei Întreprin
deri. Reamintim, pe scurt, principa
lele trăsături ale acestuia :
• O activitate de supraveghere
metrologică în strictă conformitate
cu prevederile legale, care urmăreș
te buna funcționare a tuturor apara
telor de măsură, Verificarea preci
ziei de măsurare este efectuată ori
de cite ori este nevoie — si nu
neapărat la limita maximă a inter
valului prevăzut prin acte normati
ve ! —, fiind adoptată o formă sim
plă de marcare, ce atestă efectuarea
verificării.
• Toate operațiunile de măsurare,
precum și cele de verificare a apa
ratelor sint „procedurale", adică
realizate potrivit unor instrucțiuni
scrise, unor tehnologii clare.
• încă în etapa de proiectare a
noilor produse, grupa de metode de
măsură a compartimentului de me
trologie colaborează la stabilirea ti

purilor de A.M.C. necesare, a condi
țiilor și metodelor de măsurare adecvate.
• în cazul utilajelor cu rol-cheie
în desfășurarea proceselor tehnolo
gice — toate, echipate cu aparate de
măsurare a parametrilor de lucru —
rolul metrologiei nu se rezumă la atestarea exactității A.M.C.-urilor, ci
se extinde asupra verificării preci
ziei cu care funcționează utilajul.
• Pentru anumite produse. faze
sau operații tehnologiile de fabrica
ție prevăd fie ca măsurătorile nece
sare să fie efectuate de metrolog,
fie ca acesta să verifice pe loc apa
ratul de măsură, pentru a avea cer
titudinea unui rezultat corect. Prin
aceasta, metrologia participă direct
Ia procesul de producție, cu activi
tăți precis normate.
Toate aceste măsuri au caracter
organizatoric și nu depind, practic,
de dotarea existentă, ci numai de
preocuparea organului de conducere
colectivă pentru ordine și disciplină
tehnologică. De aceea, extinderea
lor se poate realiza în numeroase
alte întreprinderi, in termen scurt.
Pornind de la aceste considerații,
ne-am adresat Centralei industriale
de utilaj greu, care este „grefată"
pe I.M.G.B. pentru a afla în ce mă
sură experiența acestei intrcprinderi-etalon se regăsește în celelalte
unități din centrală.
„Ne-am concentrat întreaga aten
ție pentru realizarea unui sistem de
organizare și a unei dotări cores
punzătoare pentru I.M.G.B., ne-a
răspuns ing. Viorel Găină, directorul
tehnic al C.I.U.E. Ca organizare,
proceduri asemănătoare se practică
la întreprinderea de construcții de
mașini din Reșița, am început să
dezvoltăm sistemul și la Combina
tul de utilaj greu din Cluj-Napoca.
în nici una din unitățile centralei
însă rezultatele nu au ajuns încă la
nivelul de Ia I.M.G.B.. de altfel nici
dotarea nu este comparabilă. In ul
timii doi ani am avut trei schimburi
de experiență cu metrologii, tot în
ideea extinderii sistemului practicat
la I.M.G.B. Intențipnăm ca, în viitor,
să realizăm o dotare adecvată ne
voilor și să extindem sistemul, începînd cu programul de suprave
ghere metrologică asistată de calcu
lator".
Răspunsul este, la prima vedere,
satisfăcător. Dar numai la prima
vedere. Iar aceasta pentru că la
I.M.G.B. se practică supraveghere
metrologică asistată de calculator de
un deceniu, iar sistemul de asigu
rare metrologică este definitivat. în
linii mari, de patru ani. în acest
lung interval doar I.C.M. Reșița a
obținut ceva rezultate concrete. In
timp ce. la celelalte unități, există
numai... .intenții de viitor. Intr-ade
văr, nu se poate trece la suprave
ghere metrologică pe calculator in
absența... calculatorului, dar organi
zarea metrol' i nu se rezumă la
atît 1 Rezultat
„fragile" de pînă
în prezent a .ă că. de fapt, sub
'presiunea sarcinilor curente, C.I.U.E.
a scăpat din atenție extinderea ra
pidă a unei bune experiențe, aflată
nu mai departe de... 200 metri de
clădirea centralei. Pornind însă de
la precizările formulate de directorul
tehnic, ne propunem ca, nu peste
mult timp, să revenim spre a con
semna modul cum acestea au fost
traduse în viață, cum a fost extinsă
în unitățile centralei această formu
lă organizatorică de mare utilitate,
care contribuie direct la ridicarea
nivelului calitativ al producției.

Eugen RADULESCU

LA TERMOCENTRALA SUCEAVA

Soluții tehnice valoroase pentru funcționarea
optimă a instalațiilor energetice
Incepind din luna iunie a acestui
an, primul grup energetic de la
centrala electrotermică din Suceava,
pus în funcțiune în august 1987,
realizează o putere medie de 50 MW.
față de numai 30 MW în primele
luni ale anului. Este un exemplu
care ilustrează înalta competentă a
energeticienilor suceveni, dăruirea
cu care au acționat pentru continua
îmbunătățire a funcționării instala
țiilor. condiție esențială de care de
pinde cantitatea de energie e.lectrică
pusă la dispoziția economiei națio
nale.
— Cu eforturi proprii, deși nu
avem o experiență foarte bogată —
ne spune inginerul George Prepeliuc. directorul unității — am reali
zat o serie de îmbunătățiri si mo
dernizări la echipamentele energe
tice de la grupul nr. 1. Astfel, s-a
perfecționat sistemul de alimentare
cu abur a încălzitorului rotativ da
aer. s-a echipat cu supape instalația
de eșapare. s-a aplicat o soluție
constructivă definitivă pentru mări
rea vitezei aerului secundar la ar
zătoare. s-au înlocuit motoarele de
630 kW cu motoare de 1 000 kW,
care pot prelua momentul de porni
re. după care lucrează la o putere

de numai 70—80 la sută din cea no
minală. Toate acestea au dus la
creșterea randamentului cazanului,
reducerea numărului de opriri acci
dentale. eliminarea unor importuri
si. lucru foarte important, asigura
rea siguranței in exploatare.
Lucrătorii unității au glndit ei
realizat o serie de perfecționări va
loroase si la turbină, unele dintre
ele fiind aplicate chiar tn timpul
reparațiilor efectuate in luna sep
tembrie. In felul acesta, producția
de energie electrică a crescut sim
țitor. Întreprinderea realizînd si
chiar depășind sarcinile la zi la
energia electrică livrată. In același
timp, pentru realizarea producției
in condiții de eficientă economică,
s-au luat măsuri pentru eliminarea
pierderilor de apă. evitarea funcțio
nării in gol a benzilor transportoare
și concasoarelor. reducerea ilumina
tului general etc. AstfeL din punct
de vedere tehnic, al funcționării in
stalațiilor si echipamentelor energe
tice. la grupul nr. I al centralei
electrotermice de la Suceava nu se
ridică nici un fel de probleme pen
tru perioada de iarnă. Este asigurat
ei stocul de cărbune la nivelul pla

nificat. de 295 000 tone, care este
depozitat in stive peliculizate. To
tuși, în ultima perioadă, întreprinde
rile miniere Rovinari și Ceuc-Motru.
din cadrul Combinatelor miniera
Rovinari și Motru, nu livrează can
titățile de cărbune prevăzute. Da
aceea, pentru a nu consuma căr
bune din stoc, oamenii muncii din
întreprindere adresează un apel
colectivelor celor două unitătl mi
niere să-și onoreze sarcinile ce le
revin. De menționat că si stocul
programat de reactivi este realizat
în totalitate. Acum se fac eforturi
pentru realizarea stocurilor prevăzu
te la uleiuri si piese de schimb, care
sint asigurate în proporție de 50
la sută.
tn ceea ce-1 privește, energeticienii suceveni sînt pregătiți să asi
gure functionarea grupului nr. 1 la
parametrii prevăzuți. Dovada cea
mai elocventă a calității muncii lor
o constituie faptul că. după repara
ția curentă din luna septembrie,
grupul funcționează fără întrerupere
la întreaga capacitate.

Sava BEJINARIU

corespondentul „Scinteii
*

Toate investițiile planificate — în funcțiune la termen!
(Urmare din pag. I)

mașini și utilaje sint puse In mișcare
și dau efectiv producție. Acesta este
singurul criteriu după care se poate
aprecia dacă factorii cu responsabi
lități în domeniul investițiilor, de pe
un șantier sau altul, și-au făcut pe
de-a-ntregul datoria, și-au înde
plinit sarcinile Încredințate.
Desigur, o mare importanță are,
pentru activitatea de pe șantiere,
întărirea pe multiple planuri a con
lucrării dintre constructori și montorl, dintre montori și furnizorii de
utilaje. In același timp Insă, prac
tica, experiența au impus un adevăr
de necontestat : hotăritoare în acti
vitatea de pe șantiere se dovedesc
a fi, în ultimă instanță, munca oa
menilor, capacitatea lor de a acționa
cu energie, cu înaltă răspundere

pentru realizarea ritmică si de cali
tate ireproșabilă a lucrărilor.
Cum trebuie acționat în acest
scop 7 In primul rind, prin intensifi
carea preocupărilor urmărind orga
nizarea cît mai judicioasă a lucrări
lor, Întărirea ordinii și disciplinei in
muncă, Întărirea răspunderii față de
folosirea cu randament deplin a
timpului de lucru al oamenilor și al
utilajelor de construcții, cit și prin
promovarea pe scară largă a unor
metode de execuție moderne, capa
bile să determine scurtarea cicluri
lor de montaj. Un rol major In această privință revine personalului
tehnic de pe șantiere — maiștri, șefi
de echipă, ingineri. Este cunoscut că,
în multe situații, se impune o supra
veghere directă și permanentă a
procesului de execuție. In toate fa
zele sale, adică asigurarea unei asis

tențe tehnice sistematice și compe
tente. Or, aportul lor. uneori scăzut,
la asigurarea unui climat de ordine
în muncă, la respectarea întocmai a
disciplinei tehnologice se răsfringe
negativ asupra ritmului și calității
lucrărilor. Este o practică greșită și
păgubitoare, care trebuie Înlăturată
cu hotărire.
Evident, condiția principală a unei
organizări cît mai bune a producției
și a muncii pe șantiere o conferă
stabilirea unui program precis de
lucru, realist și rațional eșalonat in
concordanță cu graficele de execuție
— atît la nivel de șantier, cît șl pe
fiecare echipă șl lucrător. In respec
tarea riguroasă a sarcinilor prevă
zute pe zile și categorii de lucrări
eforturile trebuie orientate nu spre
„goana" după realizări valorice, prin
executarea unor lucrări cu costuri

de deviz ridicate, ci in primul rînd
prin efectuarea întocmai a lucrări
lor fizice prevăzute, acordindu-se
prioritate lărgirii fronturilor dc lu
cru, întăririi conlucrării dintre con
structori și montori.
Acest întreg ansamblu de măsuri
tehnico-organizatorice se cere puter
nic susținut printr-o intensă activi
tate politico-educativă, desfășurată
zi de zi de organizațiile de partid de
pe șantiere in mijlocul formațiilor
de lucru, pentru crearea climatului
de ordine și disciplină in muncă, de
deplină responsabilitate față de
realizarea obiectivelor încredințate,
menite să determine creșterea po
tențialului productiv al economiei
naționale, să creeze condiții pentru
îndeplinirea cu rezultate cit mai
bune a sarcinilor de plan din do
meniul investițiilor.
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Clasa muncitoare
viguroasă forță revoluționară
în slujba idealului unirii
Apariția și afirmarea tot mai puternică a clasei muncitoare in viața
social-politică a țării — intr-o perioadă în care în fața națiunii române
se aflau istoricele comandamente ale înfăptuirii unității și independen
ței depline, modernizării structurilpr sale social-politice în vederea asi
gurării progresului mai accelerat al patriei — a integrat luptei între
gului popor pentru împlinirea acestor idealuri o nouă și viguroasă forță
social-politică. In acest vast și general efort al poporului, clasa mun
citoare a adus un remarcabil potențial de luptă și, deopotrivă, marcante
contribuții la identificarea unor căi noi de acțiune menite să confere
noi temeiuri certitudinii împlinirii aspirațiilor naționale. Pozițiile și do
cumentele mișcării socialiste și muncitorești oferă remarcabile pro
fesiuni de credință cu privire la abnegația și hotărîrea muncitorimii
române de a acționa pentru realizarea unității naționale.
Unul dintre acestea a fost
publicat in februarie 1883 în pa
ginile
revistei „DACIA VI
ITOARE" — un titlu semnificînd
prin el insuși un întreg program
de acțiune politică, sub o semnă
tură și ea cu valoare de simbol
— cea de Ion Dacul. Elogiind
poporul român pentru faptul că,
deși situat în vecinătatea unor
state și imperii agresive, hrăpă
rețe, a reușit să-și păstreze indi
vidualitatea etnică și apoi să reali
zeze statul național prin unirea
Moldovei cu Muntenia, articolul
sublinia :
„Această unire e incompletă.
Peste Carpați trei milioane de ro
mâni, cari zic ca noi : sint ro
mân, cari vorbesc aceeași limbă și
au aceleași sentimente ca noi, su
feră de cifiva ani o opresiune care
îi face să regrete, lucru de necre
zut I, dominațiunea austriacă (de
dinainte de dualismul austro-ungar din 1867 — n.r.) Ei bine !...
Sintem prea juni spre a între
buința perifraze bizantine sau o
limbă diplomatică, vom spune dar
verde și lămurit cugetarea noas
tră : voim Dacia așa cum ea fu,
fiindcă istoria și dreptul, tradițiunea și plebiscitul, trecutul și
prezentul ne dau dreptul de a as
pira la o Dacie română. Acest pămînt udat cu singele și sudoarea
străbunilor noștri, înmulțit cu ța
rina lor de douăzeci de ori secu
lară, e al nostru. Voim dar ca
ceea ce este al românilor, lui să-i
aparțină, ca injusta. neomenoasa
și nedemna de secolul in care
trăim (politică — n.r.) de dominare a
unei națiuni asupra alteia să în
ceteze, ca românii să fie toți li
beri și să formeze un stat, iar nu
să geamă sub niște dominațiuni
străine și vitrege. (...) Junime ro
mână ! Străbunii noștri ne-au con
servat limba și pămintul strămo
șesc, părinții noștri, generațiunea
care se duce, au făcut unirea, in
dependența și mult lucrat-au pen
tru libertate. Acum e rîndul nos
tru : nouă ne este dat a completa
unitatea națională, a întări liberta
tea și a face ca egalitatea să nu
fie un van nume. Înainte e viito
rul, inainte progresul, înainte e fe
ricirea patriei române".
Reprezintă un mare merit al so
cialiștilor români faptul că au adăugat la adîncile și numeroasele
temeiuri istorice ale idealului uni
tății naționale și pe acela ai fap
tului că însăși lupta revoluționară
prindea noi puteri și avea un cîmp
mai larg de afirmare intr-un stat
unit și puternic, fiind, totodată,
mult mai puțin expusă ingerințe
lor și presiunilor din afară. Sint
concludente în acest sens rîndurile

unul articol tipărit în publicația
socialistă „EMANCIPAREA", în
1883 :
„Lupta dar (...) este dreaptă și
trebuincioasă ; dreaptă fiindcă ro
mânii din provinciile supuse sint
astăzi in stare de robie și sfărimarea oricărei robii este poruncită
de dreptate ; trebuincioasă, fiind
că o Românie mare și puternică
va permite românilor să se miște
în libertate la ei acasă și să-și aș
terne după cum le-ar fi pe pofta
inimii. (...) Rolul României este
dar hotărît : a lupta prin toate
mijloacele iertate celor slabi, la
dezrobirea fraților de același
neam, la constituirea Daciei li
bere pe pămintul căreia insă să
trăiască un popor liber. Voim Da
cia, dar nu Dacia cămătarului, Da
cia proprietarului, Dacia patrie a
stăpiniților și stăpinitorilor (...)
Trebuie să scriem pe steagurile
care vor trece munții : libertate și
frăție și Curcanul întors acasă tre
buie să știe că se întoarce pe mo
șia lui. Trebuie ca acest pămînt în
grășat cu singe țărănesc, al țăra
nului să fie. $i în ziua cînd româ
nismul va fi iptrupat și liber, cînd
zece milioane de oameni vor voi
cine i-ar mai putea împiedica să
poată. Atunci nici interesele mes
chine din năuntru, nici îngrijirile
încruntate din afară nu ar fi în
stare să împiedice dorințele mun
citorimii. Moșia mare și moșia
mică vor fi numai ale celor care
le-au dezrobit, apărat și muncit1'.
Intensificarea politicii de opri
mare națională în teritoriile ro
mâne aflate sub dominație străină
înspre sfîrșitul secolului trecut a
determinat o amplă mișcare de
solidaritate In România liberă, care
a atins momentul său culminant în
epoca memorandistă. în cadrul
protestului general românesc îm
potriva politicii desnationalizatoare a guvernanților de la Buda
pesta a răsunat cu putere, cu vi
goare glasul muncitorilor români ;
rostindu-se răspicat în apărarea
drepturilor românilor de peste
Carpați, ei au subliniat că ura lor
era îndreptată nu împotriva mun
citorilor și țăranilor unguri, ci în
contra acelora care, în numele tre
cutului. al dorinței de perpetuare
a privilegiilor seculare, erau mi
nați de oarbe porniri șoviniste și
naționaliste. Sau cum scria CON
STANTIN MILLE în iunie 1892 în
gazeta „Munca" ;
„Pînă acum nu am spus nimica
relativ la mișcarea în favoarea ro
mânilor din Transilvania fată de
prigonirile ce sufăr. Chestiunea
fiind insă de actualitate trebuie să

ne spunem și noi cuvintul nostru.
Mai intii de toate, ca socialiști și
ca români, noi nu putem decit să
protestăm contra prigonirilor ce
sufăr românii de dincolo de Car
pați (...) Protestarea noastră o
unim cu a tuturor românilor și cu
altă condițiune : să se deosebească
poporul de burghezia ungurească
(...) Voim o Românie mare și pu
ternică, o Românie însă liberă și
alcătuită din cetățeni liberi economicește și politicește. Acesta ne
este idealul nostru în ceea ce pri
vește cestiunea națională".
Puternica voință de unire a mun
citorimii. în consens cu aspira
țiile întregului popor, a fost pu
ternic ilustrată de prezența mun
citorilor la marile acțiuni populare
desfășurate în perioada 1914—1916
pentru declanșarea luptei armate
eliberatoare. în măsură să trans
forme Carpații și politicește în
ceea ce ei erau din punct de ve
dere etnic — coloană vertebrală a
neamului românesc. într-o aseme
nea acțiune din ziua de 15 octom
brie 1915 de la Ploiești, după cum
nota memorialistul D. MARMELIUC, s-a propus să se alcătuiască
o reprezentare simbolică vie a
unității de gînd și voință a locuito
rilor tuturor teritoriilor româ
nești î
„Un muncitor tînăr, voinic, cu
ochi negri, scinteietori fși încolăci
brațele in jurul nostru, formind
toți un grup sculptural viu. în
aplauzele nesfîrșite ale asistentei.
S-au auzit strigăte de „Trăiască
România unită !“, „La luptă pentru
unitate națională !“. După o lungă
așteptare se făcu din nou liniște,
tar tînărul muncitor își putu rosti
gîndul lui și al fraților lui : „Prezențl la datorie, muncitorii români
din tara liberă, zise el. vă asigură
prin glasul meu, muncitor de la
atelierele C.F R. Ploiești, că stăm
de veghe și așteptăm ceasul hotărltor pentru viitorul poporului nos
tru. Vom fi atunci cu toții la da
torie pentru a elibera ne frații noș
tri din Ardeal și Bucovina, atit
în privința națională, cit și socială.
Trăiască unitatea tuturor român!lor din patria lor de miine, liberă,
înfloritoare, mamă bună pentru
toți fiii săi !“. Apoi, ca tabloul să
fie întreg, se urcă la tribună un
țăran intre două vîrste. care grăi
din înțelepciunea străveche a po
porului nostru..."
Intr-adevăr, la ceasul hotărltor
muncitorimea țării a fost la înăl
țimea datoriei, aflîndu-se în pri
mele rînduri ale șuvoiului uriaș ce
a măturat anacronicele și nedrep
tele alcătuiri politice ale trecutului
și a înscris România Mare în
cartea veacurilor. Despre profun
dele simțăminte muncitorești din
momentul decisiv al toamnei lui
1918, marcat de constituirea Consi
liului național român central, în
cadrul căruia partidul muncitorilor
deținea jumătate din membri, zia
rul socialist „ADEVĂRUL" scria :
„îndată ce vestea despre alcă
tuirea Consiliului national român
s-a răspindit prin toate părțile
locuite de români, s-au pornit de
clarațiile de alăturare. Muncitori

CUM SE CÎȘTIGĂ UN VEAC
(Urmare din pag. I)

— Cînd eu am deprins forajul
aici, la bauxită, foloseam noroiul.
II preparam din bentonită și apă in
gropi sau habe. Un fel de rezervoa
re mai mart. Era greoi din cale
afară. De cele mai multe ori nu
aveai la îndemină sursă de apă.
Dacă se lntîmpla ca forajul să tra
verseze goluri carstice, destul de
obișnuite in Apuseni, pierdeam în
aceste fisuri uneori vagoane întregi
de noroi, deci de materiale. Iar banii
nu ne dădeau nicidecum afară. Prin
urmare, cu o asemenea tehnologie,
nici condițiile geologice, nici con
strucția instalațiilor de atunci nu
permiteau realizarea productivității
dorite. De-abia dacă foram 100—200
metri liniari pe lună.
— Erau obstacole și limite eviden
te, înțeleg.
— Aș spune că tocmai din dorința
de a le învinge s-a recurs la noua
tehnologie de foraj cu aer compri
mat, precum și la conceperea unui
nou tip de instalații, cu randament
sporit. Iată că a trecut de atunci
un sfert de veac.
în tăcerea de-o clipă, care se lasă
între noi, se face auzit, ca un zvon
îndepărtat, „marșul" egal, uniform,
al frezei. Maistrul continuă apoi, cu
același ton sfătos, însoțindu-și expli
cațiile cu largi gesturi demonstra
tive :
— Cercetarea
zăcămintelor
de
bauxită prin noua tehnologie a re
voluționat forajul în condițiile con
crete din această zonă a Apusenilor.
E suficient să amintesc că au fost
înlăturate pierderile de garnituri și
de materiale de foraj, aerul compri
mat umplînd, bunăoară, golurile
carstice cu materialul rezultat din
foraj. In plus, viteza mecanică a
sporit de cel puțin patru ori, costu
rile s-au redus la minimum, iar
montarea efectivă a unei Instalații
IGEX 3 pînă la momentul pornirii,
comparativ cu cele clasice, durează
maximum 3—4 ore, față de o zi și
o noapte înlănțuite, cit se înregistra
înainte vreme. Repet, faptul că
viteza mecanică este de peste patru
ori mai ridicată înseamnă timp
cîștigat Timp în folosul producției.
Un simplu calcul ne arată că, pe
baza acestor randamente împătrite,
am forat in 25 de ani cît într-o
sută î Altfel spus, am cîștigat un
veac la identificarea și conturarea
certă a unor zăcăminte de bauxită.»
A fost. în fapt, o aprigă bătălie a
Inteligenței, a competenței profe
sionale. Colaborarea cu promotorii
noii tehnologii — inginerii Ion Ionescu și Gheorghe Găvan din Bucu
rești — decurgea perfect. Au fost

zile de observații intense, de încer
cări riguroase, au fost și multe
nopți albe. S-au adus și multe îm
bunătățiri : la partea' de acționări,
la motor, in privința stabilității in
stalației. Ghicim lesne — la mijloc
era și un motiv de mindrie : for
mația lui Bolcaș era singura că
reia 1 se încredințase testarea pro
totipului noii instalații. Astăzi IGEX
3 este o instalație de foraj compe
titivă, de înaltă productivitate ș» fia
bilitate. O spun recordurile : 2 038
metri forați cu o instalație pe dura
ta unei luni în 1968 de către brigada
lui Vasile Bolcaș, 2160 metri reali
zați în 1971 de formația maistrului
Gheorghe Vintiloiu, record urcat
după numai doi ani la 2 240 metri
de oamenii tehnicianului de foraj
Liviu Vălțan.
Acolo, pe coasta Dealului Pleșu,
l-am întîlnit pe tehnicianul geolog
Victor Amrein. încerc o întrebare ;
— în zonele deluroase și muntoa
se tehnica forajului e asemănătoare
cumva cu cea din petrol ?
— Cînd se utilizează noroiul este
lntrucîtva asemănătoare. Și totuși,
forajul de cercetare desfășurat aici
e mai gingaș. Nu numai din cauza
înălțimilor — dădea a înțelege inter
locutorul — ori a vifornițelor cum
plite iarna, cind iți îngheață mina
pe unelte, ci fiindcă îți solicită aten
ția și indeminarea într-o măsură
deosebită. Trebuie să prinzi zăcămintul sută la sută. Sonda de refe
rință e un fel de lunetă miraculoa
să. în funcție de rezultatele ei se
decide explorarea în detaliu a zonei
pentru stabilirea rezervelor. Or, noi,
cei de la Răcaș, ne-am făcut un
titlu de cinste și mindrie din con
firmarea sută la sută a rezervelor.
îi urmărim îndeaproape pe sondo
rii din formațiile lui Florian Tirluța,
Vasile Pup și Ion D. Cabău. Gesturi
reflexe, exacte. Cîteva clipe — și
unul dintre sondori e cățărat în
virful sondezei, pentru a prelungi
garnitura de foraj. Cronometrăm.
Intr-un sfert de oră, IGEX-ul muș
că din rocă mai bine de un metru.
Alături, probele scoase din inima
dealului, carotele, culcate in lădițe
de lemn, cu înscrisuri exacte privind
stratul, compoziția. Statistica nu-și
dezminte utilitatea. Totalizînd caro
tele extrase în ultimul sfert de veac,
de cind se aplică în zonă forajul
cu aer comprimat, s-ar forma o co
loană imensă, de peste 1 337 000
metri. Geologul Emil Oaie, reîntors
împreună cu soția, geolog și dinsa,
după stagiatura petrecută la Rodna,
ia una dintre ultimele carote extra
se de Cabău D. Ion și ortacii lui. O
pocnește scurt cu ciocanul — arma
geologului ! — o citește cu lupa in
mușcătura iscată. „Semne bune. Cu-

rînd atingem zăcămîntul", precizează
laconic.
Nu ne închipuiam că noul o să
ne asalteze atit de mult aici.
Și totuși. Noul cel mai... nou l-am
Întîlnit peste deal, la Runcuri-Roșia.
Se numește F.G.T. 100 M. O insta
lație de foraj geologic termic mixt
încredințată pentru testarea perfor
manțelor. Amănuntele oferite de
maistrul de foraj Dumea Lupa ne
sînt de real folos : „IGEX-urile, fo
rajul cu aer comprimat sînt de neinlocuit la noi pînă la 150 metri (n.a.
— recordul de adincime — 205 m,
sondor-șef Andrei Bolcaș), în rocă
uscată. Și cum, de regulă, mai jos
intervin viituri de apă. roci umede,
care închid gurile de sondă, trecem în
cel mult două ore instalația pe func
ționarea cu noroi". Ne interesăm de
rezultate. Acum, constant, o aseme
nea instalație depășește 400 metri
liniari forați lunar, dublu fată de
acum trei ani, cind a fost pusă in
funcțiune.
Un aer de seriozitate, de gravita
te a lucrului bine făcut stăruie pes
te tot. O atmosferă de familie bine
închegată, în care nimeni nu se dă
la o parte de la greu. Sînt mulți
cel care au petrecut peste un sfert
de veac doar aici, „în șantier, Ia
sonde". Nu putini s-au gîndit cui
să predea ștafeta. Maistrul Vasile
Bolcaș. de pildă, are feciorul și nora
proaspeți ingineri de foraj. Și nu e
un caz singular. Tehnicianul geolog
Victor Amrein. secretarul organiza
ției de bază, și el de două decenii
aici, conchide : „Sintem o formațiemamă. Ori de cîte ori s-a constituit
un nou punct de lucru, nucleul de
la noi s-a format. La un moment
dat, jumătate din efectiv a trecut la
Biharia pentru lucrările de acolo,
alți o sută la Brejeștl-Tomnatic.
Dar ce bucurie mai mare poți în
cerca decît să știi că au crescut și
s-au format sub mina ta. că au dus
și păstrat acolo pasiunea și compe
tența, abnegația și spiritul muncito
resc ?“
Mai mult ca oricînd. în acele cli
pe înțelegeam că toți cei de la pros
pecțiuni și explorări geologice sînt asemenea unor înaintemergători. Toa
tă munca lor are sensul unei des
chideri spre viitor, apărînd ca un
preludiu la freamătul exploatării zăcămîntului. Urmărlndu-i la lucru, acolo, pe dealurile de la Răcaș, eram,
de fapt, martorii unui nou început.
Al confirmării unor noi și noi re
surse. Drumul lor viitor îl deslu
șeam in funicularul ce trecea
doar la cîteva sute de metri, prin
tre perdele de păduri, purtind bau
xita spre întreprinderea minieră
Dobrești. Drumul aluminei româ
nești de aici, din această parte a
Apusenilor.

mea română și-a ținut de datorință ca în primul rind să dea
cuvint hotărîrii sale de a sprijini
cu toate puterile Consiliul național
român. Sint în curgere tocmai
acum nenumăratele adunări po
porale la care muncitorimea româ
nă declară că se alătură cu trup și
suflet la Consiliul național și aș
teaptă ca acest consiliu să fie la
înălțimea chemării, lucrînd atit
pentru dezrobirea națională a nea
mului românesc din Ungaria și
Transilvania, cit și pentru ri
dicarea la o treaptă socială mai
bună a poporului muncitor român
și a țărănimii române".
Pentru împlinirea acestâr idea
luri. același ziar chema pe munci
tori, dar nu numai pe ei, să ia
parte la Marea Adunare Naționa
lă de la Alba Iulia, unde urma să
se decidă pentru veacuri asupra
destinului național :
„Duminică, 1 decembrie nou, se
va întruni la Alba Iulia marea adunare națională care va hotărî asupra sorții noastre, a românilor.
Se vor întruni aici toți reprezen
tanții chemați ai neamului româ
nesc din Ungaria și Ardeal și prin
cuvîntul lor vor arăta lumii întregi
voința întregului neam. Se va ară
ta în primul rînd că națiunea ro
mână. care veacuri de-a rîndul a
suportat jugul robiei naționale, vo
iește acum să devină cu desăvîrșire
liberă și să se contopească intr-un
singur stat național (...). Prin aceasta se va înfăptui in fine ceea
ce înainte cu trei sute de ani a
fost zădărnicit .prin uneltirile bar
bare ale unor tirani (...). Drama
națională, săvîrșită pe Cîmpia Turzii, se va ispăși acum prin hotă
rîrea istorică ce va lua-o adunarea
națională de la Alba Iulia. A sosit
așadar plinirea vremii. Poporul
român se bucură azi de libertatea
națională. Dar nu e aceasta totul
ce se va săvîrși la Alba Iulia. Căci
nu e vorba acum numai de desrobirea națională, ci și de ridicarea
asupritului popor român la o treap
tă socială mai înaltă și omenească.
Se vor proclama acolo toate legile
și reformele mari și însemnate,
care vor alcătui temelia fericirii
poporului român în viitor (...). Alba
Iulia va însemna pentru noi în-,
ceputul unei noi vieți. Să mergem
cu toții acolo".
Și au mers cu miile muncitorii
la Alba Iulia, o dată cu zecile de
mii de țărani, intelectuali, funcțio
nari și soldați. Au mers în largi
coloane, în frunte cu steaguri
roșii îmbrățișate de cocarde trico
lore, spre a spune că năzuiau la o
viață mai bună, la o orînduire mai
dreaptă, dar că aspirau să le rea
lizeze numai și numai prin unire
cu România. Cei peste zece mii de
muncitori veniți din toate părțile
Transilvaniei, cei 150 de delegați
aleși de organizațiile muncitorești,
prezenți în „Sala Unirii" la Alba
Iulia în ziua, marelui vot au arătat
rolul marcant al muncitorimii noas
tre zîn făurirea Unirii, voința sa
de a reîntregi țara spre a clădi
apoi România socialistă de miine.

Grupaj realizat de

Silviu ACHIM

tv
Telejurnal
Industria — programe prioritare
Omul și sănătatea
înaltă răspundere patriotică, re
voluționară a tineretului
pentru
viitorul patriei. Reportaj
20.35 Teatru TV (color): „Credit pentru
o speranță
*
1, de Dumitru
Dem
Ionașcu.
în distribuție:
Boris
Ciornei, N. Luchian Botez,
Ion
Matache, Tora VasilescU, Ion Lupu,
Nicolae Iliescu, Nicolae Gheorghe,
Dumitru Drăcea, Constantin Cojocaru, Cornel
Dumitraș. Regia
artistică: Constantin Dicu
21.35 Din frumusețile patriei
(color):
„Peștera cu corali
*
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.
19,00
19,25
19,45
20,10

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins între 8
noiembrie
ora 20 — 11 noiembrie, ora 20. In țară:
Vremea va fi rece pentru această pe
rioadă a anului, cerul va fi variabil
mai mult noros la începutul interva
lului în nordul și estul țării, unde pe
alocuri va ninge slab. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări la începutul intervalului
cu
viteze pînă la 50 km pe oră în nordestul țării. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între minus 13 și minus 3
grade, mai coborîte în depresiunile intramontane, dar ușor mai ridicate în
sudul țării. Maximele se vor situa în
tre minus 2 și plus 8 grade. Local se
va produce ceață asociată izolat și cu
chiciură în centrul țării și la munte,
în București: Vremea va fi rece pen
tru această perioadă a anului, cerul
va fi variabil, vîntul va sufla slab pînă
la moderat. Temperaturile minime vor
fl cuprinse între minus 6 și minus 3
grade, iar valorile maxime între zero
și 4 grade. Dimineața ceață slabă.

cinema
• Muzica e viata mea: FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13;
15: 17; 19
• Nelu: FERENTARI (80 49 85) — 15;
17; 19
• Alo, aterizează străbunica: DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Flăcări pe comori:
COTROCENI
(49 48 48) — 15: 17; 19
• Hanul dintre
dealuri:
PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13: 15: 17:
19,
VOLGA (79 71 26) - 9; 11; 13; 15: 17;
19
• Capcana mercenarilor: VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Extemporal la dirigenfie: MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Fiul stelelor — 15; Pruncul, petro
lul și ardelenii — 17; 19 : POPULAR
(35 15 17)

MUREȘ :
Microhidrocentralele
sporesc potențialul
energetic
Preocupați de punerea în valoa
re a tuturor resurselor energetice
de care dispune județul, lucrăto
rii întreprinderii de rețele elec
trice Mureș au realizat două noi
microhidrocentrale. Amplasate pe
rîul Iod (în zona comunei Răstolita). aceste două noi capacități
energetice — ale căror agregate au
fost realizate de întreprinderea de
construcții de mașini din Caranse
beș — au fost racordate la siste
mul energetic national. în prezent,
specialiștii întreprinderii județene
de resort au început lucrările de
construcții la cea de-a treia microhidrocentralâ.
amplasată
în
aceeași zonă, urmînd ca, în peri
oada următoare, ne rîul Iod să
fie construită încă o microhidrocentrală cu o capacitate energetică
snorită. Cu cele două noi micro
hidrocentrale. construite în ultimii
ani de specialiștii mureșeni pe ape
le de munte ale județului, acestea
au ajuns la 14. (Gheorghe Giurgiu).

CONSTANȚA : Materiale
de construcții peste plan
Buna organizare a activității
productive, modul serios, respon
sabil cu care oamenii muncii de
Ia întreprinderea de materiale de
construcții Constanța privesc înde
plinirea sarcinilor ce le revin se
materializează in rezultatele în
scrise la loc de frunte în marca
întrecere socialistă. Realizarea in
tegrală a oelor 28 de măsuri din
programul de organizare supe
rioară si modernizare a production
Si a unor măsuri privind crește
rea mai accentuată a productivi
tății mțincii se va materializa în
obținerea peste plan a unor în
semnate cantități de prefabricate
din beton armat, panouri mari
pentru locuințe, beton celular autoclavizat și altele. (Lucian Cristea).

CRAIOVA : Strung
de mare capacitate
și precizie
La întreprinderea de utilai greu
din Craiova, una dintre cele mai
moderne unităti constructoare de
mașini si utilai tehnologic din tară,
a trecut probele de omologare un
nou strung din familia strungurilor
normale grele. Este vorba de strun
gul tip SNG 200 X 10 000 milimetri,
echipat cu comandă numerică. El
poate prelucra, cu înaltă precizie
piese cu diametru pînă la 2 metri,
lungimea de 10 metri si greutatea
de 75 tone. Asa cum ne spunea in
ginerul Nicolae Vrapcea. director
adjunct al întreprinderii, strungul a
fost proiectat si realizat integral de
specialiștii si muncitorii întreprin
derii craiovene si face parte din
programul amplu de înnoire si mo
dernizare a producției. Acum. în
întreprindere producția nouă si
modernizată reprezintă 75 la sută
din totalul productiei-marfă. fată de
30 la sută, cit s-a planificat. (Ni
colae Băbălău).

Tovarășului GEORGES HAOUI
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Libanez
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere,
am plăcerea să vă adresez cele mai călduroase felicitări și sincere urări de
sănătate, de noi succese în activitate.
Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comunist Libanez se vor întări și dezvolta pe
mai departe. în interesul întăririi prieteniei dintre popoarele României și Li
banului. al cauzei generale a păcii, progresului și cooperării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a

aniversari

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Cu prilejul celei de-a 71-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, E. M.
Tiajelnikov, a oferit luni o*recepți,e.
Au participat tovarășii Gheorghe
Rădulescu. membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului de
Stat, Ion Stoian, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei.'
membru supleant al Comitetului Po★

litic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. mi
niștri. adjuncți de șefi de secție la
C.C. al P.C.R., membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai altor ministere, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni de știință, cultură și artă, generali și ofițeri superiori, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
★

Cu prilejul celei de-a 71-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. E.M. Tiajelnikov, și membri ai ambasadei au de
pus luni dimineață o coroană de
flori la Monumentul lui V.I. Lenin
din Canitală.
La solemnitate au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, ai Consiliului popular al
municipiului București, generali și
ofițeri, alte persoane oficiale.

în seria manifestărilor culturale
organizate în țara noastră cu ocazia
celei de-a 71-a.. aniversări
..
_a Marii
___
Revoluții Socialiste din Octombrie se
înscrie organizarea, Ia Bacău, a
„Săptămînii discului sovietic". Sînt
prezentate circa 80 de titluri — mu
zică de o largă diversitate de genuri,
înregistrări de dată recentă ale Casei
de discuri „Melodia" din Moscova,
începînd din 10 noiembrie. „Săotămina discului sovietic" se va desfă
șura și la Tirgoviște.
(Agerpres)

Creativitate și spirit revoluționar
în dezvoltarea științelor sociale
(Urmare din pag. I)
patibilă cu spiritul științific al cer
cetării. implică o ancorare mai pro
fundă în realități, în ceea ce aduce
novator experiența revoluționară a
maselor, procesul viu al dezvoltării
socialiste. După cum, atunci cînd
rezultatele cercetării sînt valide și
rezistă la confruntarea cu viața, cu
cerințele practicii, este nevoie de
mai mult curaj în asigurarea con
dițiilor pentru aplicarea acestora la
nivelul unităților economice și so
ciale sau în plan zonal. Există, din
acest punct de vedere, o gamă de
experiențe valoroase, care atestă
capacitatea vieții noastre economice
și sociale de a asimila, în dinamica
sa lăuntrică, date și concluzii re
zultate din investigația științifică

MARAMUREȘ : Noi edificii pentru sănătate
în județul Maramureș, pe mă
sura dezvoltării noilor ansambluri
de locuințe Si a modernizării sa
telor au fost amenajate in ultimul
timp noi unități sanitare. Printre
acestea, se numără spitalul din
Borșa cu 430 de paturi, cuplat cu
o policlinică, policlinica de stoma
tologie nr. 2 din Baia Mare si
noua unitate sanitară de la Băiut.
După cum ne informa dr. Doina
Andru, directorul direcției județe
ne sanitare, oamenii muncii din ju
dețul Maramureș au la dispoziție
10 spitale cu 5 150 de paturi. 14
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policlinici. 10 case de naștere. 128
dispensare medicale sătesti si de
întreprindere. Peste 80 la sută din
edificiile pentru sănătate s-au înăl
țat în ultimele două decenii. La
sănătatea oamenilor din orașele si
satele Maramureșului veghează
1 030 de medici și 3 020 cadre medii
sanitare. In orașul Borsa se află in
faza de finisare un mare centru
de recuperare a aparatului loco
motor. de care vor beneficia în
special muncitorii mineri din
această zonă. (Gheorghe Păr.ia),

MOBILIER MODERN, FUNCȚIONAL
Un mobilier simplu, aerat, din
module supraetajate, care să dea
posibilitate omului să-1 dispună
cum dorește. în apartament, e din
tre cele mai recomandabile. Fi
rește. există mobilă stil — in care
sculptura de eleganță si rafinament
dă nota caracteristică ansambluri
lor — există mobilă rustică într-o
bună tradiție românească, există
mobilă modernă, simplă, de rară
suplețe. Creatorii de mobilă ai
Centralei de prelucrare a lemnului
București, ai unor reputate combi
nate si întreprinderi din tară, cum
ar fi cele din Suceava. PiperaBucurești. Blaj. Pitești. Satu-Mare
— ca să amintim doar cîteva —
s-au străduit să lanseze un mobi
lier divers, cu design aparte, func
țional. Faptul câ mobila româneas
că a întrunit în ultimii ani apre
cieri unanime la tîrgurile Interna
ționale de la București. Koln. HighPoint (S.U.A.), Moscova. Milano,
Paris etc., fiind adesea medaliată
cu aur, e o dovadă certă a calității
și competitivității acesteia.
Numeroase fabrici de mobilă din
tară lansează, an de an. o diversă
gamă sortimentală de mobilier
pentru toate gusturile, vîrstele, pre
ferințele : de la camerele pentru
copii sau tineret la sufrageriile ultraelegante. de la dormitoarele stil
la ansambluri întregi de mobilier.
Iată, de pildă, ansamblul „Luceafă
rul". realizat la Satu Mare, este
compus din sufragerie, bibliotecă,
dormitor, cameră de zi. Datorită
solicitărilor, a început să fie produs
și de întreprinderile de profil din
Miercurea-Ciuc și Vaslui, pentru a
acoperi cerințele pieței interne. Un
alt ansamblu. „Prima", foarte apre

ciat de cumpărători, are în dotare
un dulap cu cinci usi si anexe, pat
pentru două persoane, prevăzut cu
etajere și două noptiere, bibliotecă,
o cameră pentru tineret, formată
din pat pentru o singură persoană,
noptieră, dulap cu două usi. biblio
tecă si birou. Din același ansamblu
fac parte si camerele studio în al
cătuirea cărora intră un divan cu
ladă, un dulap cu trei uși și anexe
suprapozabile. toaletă cu oglindă,
taburet, bibliotecă modulată, din
cinci tronsoane. Ansamblul „Prima"
este realizat de C.I.L. Pipera. $1
pentru că tot am vorbit de camerele-studio. o garnitură de mobilă
care poate satisface orice exigenta
este • cea denumită „Livia", pro
dusă Ia Craiova. Furniruită cu nuc
și cu reușite aplicații ornamentale,
ea poate fi dispusă atit intr-un
spațiu mai vast, cît si într-unul
foarte restrîns.
Printre noutăți menționăm dor
mitoarele „Mălina" (I.P.L. Constan
ța) și „Ancora" (C.P.L. Sighet),
camera de zi ..Angela" (C.P.L. Ca
ransebeș) și garniturile pentru ho
luri „Caraiman". „Emilia". ..Tango"
cu canapele extensibile. Nu-s lip
site de interes cuierele de hol. scau
nele pliante,, sunorții pentru reviste
pupitrele, comodele, care mai de
care mai aspectuoase, mai lesne de
asortat oricărui tip de mobilier.
Peste 450 de magazine de profil
ale comerțului de stat din întrea
ga tară desfac zilnic tipurile de
mobilier amintit, cît si numeroase
alte sortimente furniruite cu stejar
sau frasin, cu finisai mat sau luciuoglindă. Opțiunile sint la îndemină
fiecăruia. (M. Cuibuș).

• Sub semnul dragostei:
PATRIA
(11 86 25) — 9: 11: 13: 15,15; 17,15; 19,15
•
Doamna
cu
cățelul:
SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Vocație de
detectiv:
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11: 13; 15: 17; 19
• Program de desene animate — 9;
10,30, Aii Baba și cei 40 de hotl —
12: 15: 18: DOINA (16 35 38)
• Luptătorii din Valea Misterioasă:
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15;
17: 19
• Luptătorul cu sabia:
BUZEȘTI
(50 43 58) - 15; 17; 19
• Ciudata poveste a doctorului Je
kyll: LIRA (317171) - 9; 11; 13; 15:
17; 19
• Dragonul alb: DACIA (50 35 94) —
9; 11: 13; 15; 17; 19
•
Transport
secret:
MELODIA
(11 13 49) - 8.45; 11; 13,15; 15,15: 17,15;
19,15, GLORIA (47 46 73) — 9; 11; 13:
15: 17: 19
• Jandarmul
$1
Jandarmerlfele :
UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15;
17: 19
• Incoruptibilul de la etajul
XIX:

FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Gheata verde: MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul National
(14 71 71,
sala
mare); Ucenicul vrăjitor — 18; (sala
Amfiteatru): Actorul — 18
• Filarmonica
„George
Enescu’
(15 68 75, sala Studio) :
Recitai
de
vioară Luminița Mihai. La plan: An
gela Albert - 17; (Ateneul Român):
Serafim Antropov — compozitor și
pedagog. In program lucrări de Se
rafim Antropov, Șerban
Nlchifor,
Villa-Lobos, Bach — 18
• Opera Română (13 18 57): Recital
extraordinar de balet (Jean Griserix
șl Wllfrlde Plollet) — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu
Măgureanu,
14 75 46):
Neînsemnata — 18; (sala
Grădina

economică, sociologică, politologică,
din știința conducerii, din ergonomie
etc. Tradițiile deosebite, sub aspect
valoric, ale culturii noastre naționa
le. implicit ale științelor sociale
(unele școli de gîndire românești
afifmîndu-se, cum se știe, ca priori
tăți mondiale), obligă nu numai la
continuitate, ci și ta dezvoltări
tipice spiritualității socialiste, care
să beneficieze de rolul catalizator și
stimulativ al filozofiei materialist
dialectice și istorice, de marile des
chideri conceptuale pe care partidul
nostru, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceausescu, le-au
imprimat filozofiei și gîndirii socialpolitice în anii din urmă.
Puternica interrelate dintre filo
zofie și științele soc'ale, care benefi
ciază în prezent de orientări norma
tive formulate cu claritate în pro
gramul ideologic al partidului, în
Tezele din aprilie, este aptă în con
tinuare de sensibile perfecționări în
identitatea sa concretă, astfel încît
mișcarea de idei pe care o presupune
să capete forță constructivă, practică.
Se cuprind. în cele de mai sus,
doar cîteva din multele gînduri, pe
care spiritul sintetic și creator al
Tezelor din aprilie le stimulează si
Ie promovează în rîndurile celor
care activează în sfera științelor so
ciale. Atmosfera de dezbatere și de
mobilizare a faptei în pregătirea
viitoarei plenare a Comitetului Cen
tral al partidului este, în esența ei,
expresia complexă a realismului și
cutezanței cu care partidul nostru
abordează noile resurse ale dezvol
tării socialiste.

Informații sportive
FOTBAL
Echipa Steaua a plecat Ieri la
Moscova pentru a susține meciulretur cu Spartak, din „Cupa cam
pionilor
europeni".
Jocul
de
miercuri va începe la ora 18 (ora
României) și va fi arbitrat de o
brigadă din R.F. Germania, la cen
tru P. Fdkler.
Schimbare de arbitru Ia meclulretur Dinamo București — Dundee
United. Comisia de delegări a
U.E.F.A. (președinte — R. Will, din
Scoția) l-a schimbat pe Gaechter
(Elveția), desemnat inițial să arbi
treze meciul-retur dintre Dinamo
București — Dundee United, cu
A. Thomas (Olanda).
Partida Dinamo București — Dun
dee. care se va juca miercuri la
stadionul Dinamo din Capitală, va
înoepe la ora 13.30.
Meciul-retur dintre Victoria Bucu
rești și Dinamo Minsk va avea loc
joi. de la ora 13, pe terenul „Vic
toria" din incinta complexului spor
tiv Dinamo din Capitală. întilnirea
va fi arbitrată la oentru de V. Vuiovici (Iugoslavia).
Tragerea la sorți pentru turul al
IlI-lea al „Cupei U.E.F.A." este
programată la Ziirich in ziua de 11
noiembrie a.c.

ȘAH. Cu o rundă înainte de în
cheierea turneului internațional de
șah de la Skoplje, in clasament con
duce maestrul iugoslav Kozul cu 9 5
puncte, urmat de Theodor Ghițescu
(România) și Dimovski (Bulgaria) cu
cite 8 puncte, Doncev și Itkov, cite
7,5 puncte etc. în runda a 10-a, Ghițescu a cîștigat la Krumpanici, iar
Kozul l-a învins pe Andonovski.
Icoanei. 11 95 44): Dimineață pierdută
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Cameristele
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Ano
nimul Venetian — 19
• Teatrul de
comedie
(16 64 60):
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru): Intr-o dimineață — 18 ;
(sala Studio): O noapte furtunoasă
- 18,30
• Teatrul Gluleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) : Să nu-tl taci prăvălie
cu
scară — 18
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (15 56 78, sala Savoy): Mi se pare
că mă-nsor — 18
• Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55):
Turandot — 15
• Teatrul „Țăndărică
*
(15 23 77, sala
Victoria): Turcu cu scutita roșie —
10; (sala
Cosmonauțllor.
1112 01):
O fetiță mai cu moț — 15
• Circul București (10 41 95): Mara
tonul circului — 18,30
•
Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(14 72 34): Prof. dr. Omu — 18.

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

Lichidarea subdezvoltării, edificarea unei
noi ordini economice - cerințe primordiale
ale asigurării păcii și progresului
Una din. orientările programatice
ale politicii externe a României so
cialiste
reafirmată în Tezele din
aprilie, este colaborarea și solidarita
tea cu popoarele angajate în lupta
pentru lichidarea subdezvoltării,
pentru soluționarea echitabilă a pro
blemelor economiei mondiale și în
făptuirea unei noi ordini economice,
chemată să asigure dezvoltarea libe
ră, independentă a tuturor națiuni
lor. „România, sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, apreciază
că in condițiile de astăzi, cind in
lume s-au petrecut și se petrec am
ple schimbări revoluționare, națio
nale si sociale, mutații adinei in ra
portul internațional de forțe, con
stituie o înaltă îndatorire a tuturor
statelor, a tuturor popoarelor de a-șl
uni si mai strins eforturile, de a
conlucra tot mai activ, pe bază de
deplină egalitate și înțelegere, pen
tru a asigura solutionarea construc
tivă a tuturor problemelor de care
depind progresul si pacea omenirii
contemporane".

O concepție înnoitoare,
revoluționară. Intr-adevar- marile prefaceri survenite după cel
de-al doilea război mondial, deter
minate de prăbușirea sistemului co
lonial. au dus la«apariția pe harta
lumii a zeci și zeci de state dornice
să-și consolideze independenta poli
tică prin edificarea unor economii
naționale moderne, diversificate, să
ia parte activă la dezbaterea și so
luționarea problemelor deosebit de
complexe și contradictorii ce con
fruntă omenirea.
Constituie un mare merit al pre
ședintelui Nicolae Ceaușcscu de a fi
elaborat, in aceste condiții, o con
cepție revoluționară, riguros științi
fică, cu privire la rolul progresist al
tinerelor state, al țărilor in curs de
dezvoltare, in evoluțiile politice, economice și sociale contemporane,
arătind că aoeste țări reprezintă o
importantă forță interesată în cel
mai Înalt grad în abolirea vechii po
litici imperialiste, colonialiste șl
neocolonialiste și instaurarea unor
relații internaționale noi. de egali
tate si respect reciproc, în asigura
rea unui climat de înțelegere și co
laborare între state. în eliminarea
decalajelor economice și făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.
îmbogățită mereu cu idei șl
teze noi. concepția tovarășului
Nicolae Ceaușescu despre rolul pro
gresist al țărilor în curs de dezvol
tare reprezintă, un aport major al
Partidului Comunist Român la des
cifrarea căilor de progres în lumea
contemporană. Astfel, însăși viață
demonstrează că, dacă țările în curs
de dezvoltare se lovesc astăzi de di
ficultăți fără precedent, principala
cauză trebuie căutată în practicile
marilor puteri imperialiste, ale capi
talului financiar și monopolurilor
transnaționale, cane duc o politică
deliberată de exploatare și spoliere
neocolonialistă a țărilor respective.
Este vorba de practica dobinzilor
înalte, a măsurilor comerciale protecționiste și discriminatorii, a spe
culațiilor monetar-valutare. care au
contribuit în mare măsură la acu
mularea de către țările sărace a unei uriașe datorii externe, de peste
1 200 miliarde de dolari, ce le-a blo
cat. practic, procesul dezvoltării. Or,
asa cum relevă o serie de studii efectuate pe plan internațional. înrău
tățirea situației țărilor în curs de
dezvoltare a dus la accentuarea de
calajelor din economia mondială, la
polarizarea mai puternică a bogă
țiilor in lume și la amplificarea con
tinuă a contradicțiilor dintre țările
dezvoltate și cele subdezvoltate.

Pentru un nou mod de abordare și soluționare a
problemelor economiei mon
diale P0 baza unor asemenea rea
lități. secretarul general al P.C.R. a
dezvăluit în toată amploarea sa cea
mai puternică și mai importantă
contradicție a lumii de azi — aceea
dintre statele bogate și statele să
race — arătind că aceasta constituie
o puternică frină în calea dezvoltării
economice a întregii umanități. Con
secința directă o reprezintă menți
nerea unor vâsle zone ale globului
în stare de înapoiere economică, cu
implicații profund negative și grave
pericole pentru stabilitatea și per
spectivele păcii pe planeta noastră.
De altfel, evoluțiile din ultima vre
me din viața economică internațio
nală au demonstrat cu pregnanță că
menținerea și adîncirea decalajelor
constituie un factor de îngustare a
pieței mondiale, afectează evoluția
economică generală, creează dezechi
libre, o situație de criză economică,
comercială și financiar-valutară ce
frînează dezvoltarea tuturor statelor,
inclusiv a celor avansate. în același
timp, subdezvoltarea, decalajele —
ridicind mari obstacole în calea emancipării popoarelor — sînt o sursă
de animozitate, tensiune și conflicte
intre state, care generează situații
explozive, de natură să pericliteze
viitorul păcii in lume. De aici și
sublinierea în Tezele din aprilie a
necesității abordării și soluționării
într-un mod nou, democratic, a ma
rilor probleme ce confruntă lumea
contemporană, care să pornească de
la imperativul lichidării subdezvol
tării si înfăptuirii unei noi ordini economioe internaționale.
în vederea realizării unui aseme
nea obiectiv, secretarul general al
partidului consideră că se impune ca
eforturile proprii ale statelor res
pective, eforturi ce au un rol hotăritor, să fie sprijinite printr-o largă
colaborare economică internațională,
printr-un ajutor real si substantial
acordat de statele avansate celor ră
mase în urmă. în acest sens, ceea ce
se impune cu maximă urgență este
oprirea procesului de degradare a
situației economice mondiale. îndeo
sebi a țărilor in curs de dezvolta
re prin realizarea — la o conferin
ță internațională in cadrul O.N.U.,
la care să participe toate statele —
de înțelegeri asupra elaborării și
transpunerii in viată a pnui amplu
plan de acțiune.
Președintele Româhiei apreciază
că un loc important intr-un astfel
de program trebuie să-l ocupe măsurile vizind soluționarea globală,
politico-economică a problemelor da
toriei externe a țărilor în curs do
dezvoltare, care este nu numai o ex
presie a actualului sistem inechita
bil de relații dintre state, ci si unul
din principalele obstacole în calea
edificării noii ordini economice in
ternaționale. Totodată, țara noastră
consideră că. în interesul întregii
dezvoltări economice mondiale, se
impune o reorganizare a sistemu
lui monetar internațional, pe baze
echitabile, cu respectarea strictă a
principiilor noi de relații între state,
astfel incit să contribuie la stimu
larea progresului economico-social
al fiecărei țări și, în primul rind,
al țărilor în curs de dezvoltare.
în viziunea de largă cuprindere a
secretarului general al partidului,
constituie, de asemenea, imperative
esențiale ale noii ordini economice
eliminarea politicilor protectioniste și
discriminărilor din comerțul mon
dial. renunțarea la embargouri și
măsuri de constrîngere economică pe
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LA VIENA a avut loc, luni, o nouă intilnire in cadrul consultărilor
dintre reprezentanții statelor participante la Tratatul de la Varșovia și ai
celor participante la N.A.T.O. pentru elaborarea mandatului viitoarelor
negocieri cu privire la reducerea trupelor și armelor convenționale din
Europa, de la Atlantic la Ural.
1
INTILNIRE. Deng Xiaoping, pre- sudul Africii în următorii cinci ani,
ședințele Comisiei militare a C.C. a declarat Louis Alexandrenne, di
al P.C. Chinez, s-a intîlnit'. luni, rectorul adjunct al Organizației
la Beijing, cu președintele Uru- Africane pentru Dezvoltare Indus
guayului. Julio Maria Sanguinetti, trială. El a precizat că în acest
aflat în vizită în R.P. Chineză. scop au fost înaintate reuniunii o
După ce a relevat importanța pe
serie de propuneri ale Conferinței
care țara sa o acordă stabilirii și de coordonare pentru dezvoltare a
dezvoltării de legături cu țările Ațărilor din sudul Africii (SADCC)
mericli Latine. Deng Xiaoping a
și ale altor organizații specializate
arătat că R.P. Chineză și statele din regiune.
latino-americane vor acționa împreună pentru dezvoltarea coope
O MANIFESTARE COMEMORA
rării Sud-Sud.
TIVA S-A DESFĂȘURAT IN LO
CALITATEA DRANCY, din apro
|
LA GEORGETOWN s-au desfă- piere de Paris, transformată în la
I
șurat lucrările unui seminar al zia- găr al morții in perioada ocupației
fasciste, între anii 1940—1944. Cu
'
riștilor caraibieni. in cursul căruia
Ia fost condamnat neocolonialismul această ocazie, alături de monu
cultural occidental, subliniindu-se mentul închinat, in anul 1976. ce
că multe dintre problemele sociale lor 100 000 de francezi, victime
din zonă sint legate de pătrunderea ale genocidului din lagărele de
concentrare, a fost așezat un va
masivă a mijloacelor de informare
provenite din statele puternic in gon de tren. — simbol al celor
dustrializate.
Participanta s-au 80 de „transporturi ale morții" fă
cute de călăii naziști in acea pe
pronunțat pentru edificarea unei
noi ordini internaționale in dome rioadă Ia Drancy.
niul comunicației și al informației,
PENTRU INTERZICEREA OR
NEONAZISTE
I
LA LUANDA s-au încheiat lu- GANIZAȚIILOR
R.F.G. Delegații la congresul
I crările primului Congres al țără DIN
sindicatelor vest-germane din do
nimii din Angola, in cadrul căruia
meniul comerțului, băncilor si aIau fost discutate probleme ale
sigurărilor (H.B.V.). ale cărui lu
dezvoltării mișcării cooperatiste si
crări se desfășoară la Essen, au
căile de îmbunătățire a condiții
adoptat o rezoluție în care se pro
lor sociale si de viată din zonele
nunță pentru interzicerea tuturor
rurale. S-a hotărît. cu acest prilej,
organizațiilor neonaziste din R.F.G.
crearea, in 1990. a Uniunii na
In document se apreciază, totoda
ționale a țăranilor din Angola.
tă. că eforturile făcute de autori
tățile vest-germane pentru pedep
REUNIUNEA SUBREGIONALA
sirea delictelor din perioada nazis
'
DE LA HARARE privind promotă sint insuficiente.
IVarea cooperării industriale interafricane este consacrată elaborării
DE LA BAZA VANDENBERG,
unor noi programe de dezvoltare
aparținînd forțelor aeriene ameriindustrială a țărilor din estul și

I
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I
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I
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I_____________________

considerente politice, asigurarea ac
cesului tuturor statelor la cuceriri
le științei și tehnicii moderne, pre
venirea consecințelor negative ale exodului de cadre calificate din țările
în curs de dezvoltare către statele
industrializate.

Solidaritate in fapte. Țara
noastră consideră că orientarea in
tr-o direcție pozitivă a proceselor economice și politice internaționale
impune întărirea solidarității țări
lor în curs de dezvoltare, a unită
ții de acțiune a acestora împotriva
oricăror forme ale neocolohialismului. promovarea și apărarea princi
piilor egalității, suveranității, nea
mestecului în treburile interne și avantajului reciproc in relațiile cu
toate statele, indiferent de mărimea
sau puterea lor economică. Tocmai
un asemenea obiectiv vizează pro
punerea președintelui țării noastre
privind convocarea unei conferințe
la nivel înalt a țărilor în curs de
dezvoltare, după o pregătire cores
punzătoare implicînd „Grupul oelor
77“ și in cooperare cu mișcarea ță
rilor nealiniate.
Pronunțîndu-se consecvent pentru
Întărirea solidarității și colaborării
între țările în curs de dezvoltare,
România socialistă, ea însăși țară in
curs de dezvoltare, oferă un exem
plu concludent în această direcție.
Dezvoltarea amplă a relațiilor de
colaborare cu statele în curs de dez
voltare constituie rezultatul punerii
în aplicare a uneia dintre orientă
rile de bază, programatice, ale po
liticii externe a țării noastre, face
parte integrantă din ansamblul po
liticii de largă deschidere internațio
nală pentru care militează cu fermi
tate și perseverentă președintele
Nicolae Ceaușescu.
în spiritul acestei politici. Româ
nia întreține relații de colaborare pe
toate planurile — politic, economic,
tehnico-științific, cultural — cu
cvasitotalitatea statelor in curs de
dezvoltare, relații puternic stimula
te de vizitele întreprinse de tova
rășul Nicolae Ceausescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în aceste țări, de documentele de mare
importantă semnate cu aceste prile
juri.
Schimburile comerciale intense,
numeroasele obiective economice din
statele în curs de dezvoltare reali
zate în cooperare, asistența tehnică
sub diferite forme, sprijinul acordat
de România pentru pregătirea de ca
dre naționale din aceste țări relie
fează pregnant solidaritatea in fap
te a partidului și statului nostru cu
poooanele care luotă pentru o dez
voltare liberă, independentă.
Cu deosebită fermitate acționează
tara noastră, ca membră a „Grupu
lui celor 77“ și ca invitată la acti
vitatea mișcării de nealiniere, pen
tru unirea pe plan internațional a
eforturilor țărilor în curs de dezvol
tare. în vederea instaurării unor re
lații noi între state, de egalitate și
echitate, care să permită lichidarea
gravei anomalii pe care o reprezin
tă actuala împărțire a lumii în țări
bogate și țări săraoe. în acest scop,
numeroasele propuneri prezentate de
România la O.N.U. și în alte foruri
internaționale au izvorît din preo
cuparea constantă a țării noastre, a
președintelui Nicolae Ceaușescu de
a găsi căile întăririi solidarității și
colaborării cu țările în curs de dez
voltare. cu toate forțele progresis
te. în lupta împotriva subdezvoltă
rii, a politicii imperialiste și colo
nialiste. pentru o nouă ordine eco
nomică mondială, capabilă să asigu
re progresul general.

Gh. CERCELESCU
cane, a fost lansat, cu ajutorul
unei rachete „Titan 34 D“, un sa
telit militar de comunicații — a
anunțat Ministerul Apărării al
S.U.A.
PREȘEDINTELE S.U.A., Ronald
Reagan, a semnat un proiect, de
lege care prevede creșterea alo
cațiilor din ■ fondurile statului pen
tru lupta împotriva Sindromu
lui
Imunodeficienței Dobîndite
(S.I.D.A.), boală care s-a răspîndit
în mod îngrijorător în Statele Uni
te. Conform datelor oficiale, de la
1 iunie 1981 și pînă în prezent,
43 177 de americani au decedat din
cauza acestei maladii.

NEGOCIERILE CVADRIPARTITE PRIVIND SUD-VESTUL AFRICII. Cea de-a patra run*
dă de negocieri cvadripartite cu
privire la reglementarea situației
din sud-vestul Africii — la care
participă Angola, Cuba, R.S.A. și
S.U.A.. — a fost programată să
aibă loc la Geneva, la 10 noiem
brie, informează agenția China
Nouă.
Se precizează că aceasta va fl
întilnirea finală înainte de sem
narea unui eventual acord în ce
privește problema aflată în dezba
tere.
REDUCERE. Potrivit unui studiu
realizat de Banca Industrială din
Emiratele Arabe Unite, citat de
agenția de presă WAN, veniturile
obținute de Organizația Țărilor Ex
portatoare de Petrol vor fi in acest
an de aproximativ 85 miliarde do
lari, față de 90 miliarde in 1987. Se
precizează că această reducere se
înregistrează in condițiile in care
extracția din 1988 depășește cu 11
la sută pe cea din anul trecut, se
arată in document.
POLITIA BRITANICA a desco
perit. într-o casă din Belfast, can
tități importante de arme, muniții
și materiale pentru confecționarea
unor bombe artizanale. De ase
menea. în cursul zilei de sîmbătă. o bombă a fost descoperită sub
o mașină a politiei în orașul nordirlandez Maze. Trei bărbați și o

VIZITA PRIMULUI-MINISTRU AL GUVERNULUI Deschiderea lucrărilor reuniunii Consiliului de Interacțiune
ROMÂN IN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ
începerea convorbirilor oficiale
DAMASC 7 (Agerpres). — Tova
rășul Constantin Dăscălescu, primministru al Guvernului Republicii
Socialiste România, a sosit luni. la
Damasc intr-o vizită oficială, la in
vitația președintelui Consiliului de
Miniștri al R. A. Siriene, Mahmoud
Al-Zouabi.
Pe aeroportul internațional din
capitala R. A. Siriene, oaspetele a
fost întimpinat și salutat de premie
rul sirian, de membri ai guvernului,
de alte persoane oficiale.
Primul-ministru român este Însoțit
de tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului,
președintele părții române in Co
misia mixtă guvernamentală româno-siriană de cooperare economi
că și tehnico-științifică, de alte per
soane oficiale.
A fost de față ambasadorul Româ
niei la Damasc.
★

La plecare, pe aeroportul Otopeni,
primul-ministru a_ fost salutat de
tovarășul Ion Dincâ, prim viceprimministru al guvernului,- de alte per
soane oficiale.
Era prezent însărcinatul cu afaceri
ad-interim al Siriei la Bucfirești.
★

La Damasc au început, luni, con
vorbirile oficiale dintre primul-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, tovarășul Constantin
Dăscălescu, și președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Arabe
Siriene. Mahmoud Al-Zouabi.
Convorbirile au evidențiat faptul
că la baza dezvoltării raporturilor
româno-siriene se află înțelegerile
convenite la cel mai înalt nivel, re
zultatele dialogului rodnic dintre
președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Hafez Al-Assad.
S-a subliniat că întîlnirile dintre
cei doi șefi de stat, la București și
Damasc, documentele adoptate cu
aceste prilejuri au dat, de fiecare
dată, noi dimensiuni extinderii și
diversificării legăturilor tradiționale
româno-siriene.
S-a exprimat încrederea că actua
lele convorbiri vor contribui la am
plificarea conlucrării româno-siriene

în toate domeniile de interes co
mun, cu deosebire pe linia intensi
ficării cooperării economice și spo
ririi schimburilor comerciale.
Subliniind experiența vastă acumu
lată în cadrul cooperării economice,
materializată in construirea unor în
semnate obiective industriale și
agricole în Siria, cei doi prim-miniștri au insistat în direcția identifică
rii posibilităților concrete pe care le
oferă in prezent economiile celor
două țări, aflate în continuă dezvol
tare. pentru realizarea unor noi
proiecte economice de interes comun,
a stabilirii căilor și modalităților de
acțiune care să confere raporturilor
româno-siriene un curs continuu
ascendent, de stabilitate și perspec
tivă.
Au fost examinate, de asemenea,
măsuri menite să asigure o creștere
substanțială a volumului schimburi
lor comerciale.
Cei doi prim-miniștri au exprimat
convingerea că există toate condițiile
ca relațiile economice româno-siriene
să cunoască, prin efortul comun, o
dezvoltare tot mai largă, în avanta
jul reciproc.
In cursul convorbirilor, desfășu
rate într-un spirit constructiv, de
stimă și înțelegere, cei doi prim-mi
niștri s-au informat reciproc asupra
unor preocupări acttiale ale guver
nelor român și sirian pe planul con
strucției economice și sociale.
Totodată, s-a făcut un schimb de
vederi asupra unor probleme inter
naționale actuale.
.La convorbiri au participat per
soanele oficiale române și siriene.
Convorbirile continuă.
★

în după-amiaza zilei de luni, to
varășul Constantin Dăscălescu a de
pus o coroană de flori la Monumen
tul eroilor din Damasc.
★

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.A. Siriene a oferit un di
neu în onoarea primului-ministru al
guvernului român, Ia care au luat
parte membrii celor două delegații
oficiale, membri ai guvernului sirian.

România la tîrgurile internaționale de la Havana

și Lagos
înalte aprecieri față de nivelul calitativ al produselor
expuse de tara noastră
HAVANA 7 (Agerpres). — Fidel
Castro Ruz, prim-secretar al C.C.
al P.C. din Cuba, președintele Con
siliului de Stat și al Consiliului de
Miniștri ale Republicii Cuba, a
vizitat pavilionul României la
cea de-a Vl-a ediție a Tirgului in
ternațional de la Havana. Conducă
torul cubanez a dat o înaltă apre
ciere modului de prezentare a pa
vilionului și nivelului calitativ al
produselor expuse de întreprinde
rile românești de comerț exterior'.

kabul

LAGOS 7 (Agerpres). — In capi
tala Nigeriei, Lagos, s-a deschis cea
de-a VIII-a ediție a Tirgului in
ternațional. România participă la
actuala ediție cu un stand in care
întreprinderi de comerț exterior
prezintă produse ale industriei con
strucțiilor de mașini, electronice și
electrotehnice, din domeniul trans
porturilor, industriei chimice și pe
trochimice, precum și al industriei
materialelor de construcții. ‘

■ Declarația președintelui Republicii Afganistan

KABUL 7 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Afganistan. Najibullah. a arătat. într-un interviu acordat postului de televiziune B.B.C.,
citat de agenția Bakhtar. că majo
ritatea poporului afgan a reacționat
favorabil la politica de reconciliere
națională. Guvernul afgan a reușit
să obțină .sprijinul față de dialog si
negocieri al opoziției moderate. Con-

dițiile actuale, a spus el. fac impe
rios necesar să se pună capăt
războiului si luptelor fratricide.
Președintele afgan a exprimat
convingerea că „flacăra războiului
va putea fi stinsă numai prin con
tribuția tuturor partidelor politice
și a organizațiilor sociale" din țară
și prin formarea unei coaliții.

LONDRA 7 (Agerpres). — Luni au
început la Londra lucrările reuniunii
Consiliului de Interacțiune, organi
zație internațională ce reunește per
sonalități politice si de stat din di
verse țări ale lumii și ale cărei obiective sînt pacea și dezvoltarea.
Pe ordinea de zi a lucrărilor fi
gurează principalele probleme ale
vieții internaționale : dezarmarea si

pacea, situația economică și finan
ciară mondială, datoria externă și
subdezvoltarea, cooperarea între po
poare.
La reuniune participă tovarășul
Manea Mănescu. vicepreședinte al
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, membru al Comi
tetului Executiv al Consiliului de
Interacțiune.

Sărbătorirea la Moscova a aniversării
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Luni,
7 noiembrie, în Piața Roșie din Mos
cova au avut loc parada militară și
demonstrația oamenilor muncii din
capitala Uniunii Sovietice cu prile
jul celei de-a 71-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie. .
în tribuna centrală de la Mauso
leul V. I. Lenin se aflau Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C.
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. alți
conducători de partid și de stat so
vietici. în tribunele rezervate oas
peților au luat loc veterani ai
P.C.U.S., participanti la Revoluția
din Octombrie, eroi ai războiului ci
vil și ai Marelui Război pentru Apă
rarea Patriei, fruntași în producție,
oameni de știință si artă, cosmonauți. activiști ai organizațiilor ob
ștești. precum și oaspeți de peste
hotare, membri ai corpului diplo
matic. reprezentanți ai mijloacelor
de informare în masă.
De la tribuna mausoleului. Dmitri
Iazov, membru supleant al Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S., minis
trul apărării al U.R.S.S.. a rostit o
cuvin tare.
A urmait apoi parada militară, la
care au participat elevi ai școlilor și
cuirsanți ai academiilor militare, re
prezentanți ai diferitelor genuri de
arme din garnizoana Moscova.
în continuare a avut loc demon
strația oamenilor muncii din capi
tala sovietică. Prin fața tribunelor

au trecut reprezentanți ai colective
lor din întreprinderile industriale, ai
organizațiilor economice, de pe șan
tierele de construcții, ai lucrătorilor
din agricultură, ai institutelor știin
țifice și de invățămint.
Manifestații sărbătorești ale oame
nilor muncii sovietici, consacrate
Împlinirii a 71 de ani de la Marea
Revoluție Socialistă din Octombrie,
au fost organizate și in capitalele
republicilor unionale ale U.R.S.S..
în alte orașe și localități ale Uniu
nii Sovietice.
■fr

In aceeași zi. Prezidiul Sovietului
Suprem al U.R.S.S. și guvernul so
vietic au oferit o recepție. Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C.
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului
Sovietului Suprem, a rostit o alocu
țiune. salutîndu-i ne participanti.
Evocind evoluțiile intervenite în
ultimul an. vorbitorul a arătat că
perioada ce a trecut de la cea
de-a 70-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie a fost
marcată de hotărîri si acțiuni de
importantă principială atît pentru
prezent, cît și pentru viitor. Politi
ca mondială, a continuat vorbitorul,
a intrat în faza cind în fata el
stă nu numai sarcina de a asigura
supraviețuirea omenirii, dar cind
apare deja posibilitatea de a gîndi
în comun — respectînd libertatea
opțiunii și balanța intereselor —
imaginea unei lumi fără arme nu
cleare și fără violentă.

Pentru diminuarea încordării in Peninsula
Coreeană și reunificarea pașnică a Coreei

phenian:

PHENIAN 7 (Agerpres). — Kim Ir
Sen, secretar general al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a arătat că
atît din punctul de vedere al dorin
ței naționale a poporului coreean, cît
și din cel al păcii în Asia și în
lume, Coreea nu trebuie să fie divi
zată, ci reunificată. Intr-o declara
ție difuzată de agenția A.C.T.C.,
conducătorul coreean a precizat că
dialogul — purtat fie între Nord și

Sud, fie Intre R.P.D. Coreeană, Sta
tele Unite și Coreea de Sud — tre
buie să fie consacrat reunificărli și
să reglementeze în primul rind pro
blema fundamentală a diminuării
încordării în Peninsula Coreeană și
realizării reunificării pașnice a Co
reei. „Noi nu vom admite încercă
rile celor care, în spatele scenei dia
logului, încearcă să mențină divi
zarea Coreei prin ceea ce ei numesc
«recunoașterea încrucișată» — se
spune în declarație.

Rezultatele referendumului privind viitorul Noii Caledonii
Participare la vot toarte redusă
PARIS 7 (Agerpres). — în Franța
și Noua Caledonie s-a desfășurat du
minică un referendum în legătură cu
modul de administrare a acestui te
ritoriu francez de peste mări în ur
mătorii zece ani. După cum relevă
agenția Efe, 80 la sută dintre fran
cezii și 57 la sută dintre locuitorii
Noii Caledonii care au participat la

vot s-au pronunțat In favoarea pro
iectului guvernamental. Participarea
la vot a fost însă foarte redusă. în
tr-o declarație făcută după cunoaște
rea rezultatelor, primul ministru. Mi
chel Rocard. și-a exprimat dezamăgi
rea pentru acest fapt, absenteismul
ridieîndu-se la 63 la sută in Franța
și la 36,76 la sută în Noua Caledonie.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Raid militar aerian israelian în Liban • în Cisiordania
și Gaza continuă revolta populației palestiniene

BEIRUT 7 (Agerpres). — Elicopte
re militare israeliene au bombardat
duminică tabăra de refugiați pales
tinieni de la Ain AI Hilweh de lin
gă Saida, oraș-port din sudul Liba
nului. rănind cinci persoane si pro-

femeie au fost reținuți de auto
rități pentru a fi interogați în le
gătură cu aoeste fapte.

PREMIERUL PORTUGALIEI, Anibal Cavaco Silva, se află in vi
zită oficială in Republica Sao Tome
și Principe. Convorbirile cu oficia
litățile țării-gazdă se vor axa pe
aspecte ale cooperării economice
dintre cele două țări, transmite agenția A.D.N.

„STOPAȚI KLAN-UL !“. Forțele
democratice din S.U.A. au împiedi
cat desfășurarea la Philadelphia a
unei manifestații a ultrareacționarei organizații rasiste „Ku-KluxKlan". Sub lozinca „Stopați Klanul“, in acest mare oraș american
au avut loc demonstrații de protest
împotriva fanaticilor rasiști, care
proclamaseră ziua de 5 noiembrie
drept „Zi a puterii albe“ și doreau
să organizeze un mare marș de
monstrativ. Ca urmare a protestu
lui ferm al opiniei publice, marșul
nu a mai avut loc.
UN PUTERNIC CUTREMUR, de
7,6 grade pe scara Richter, s-a
produs în provincia Yunnan, din
sud-vestul R.P. Chineze. Seismul
a provocat moartea a cel puțin
37 de persoane și rănirea a peste
100 — transmite agenția China
Nouă. Majoritatea caselor din dis
trictele Lancang și Menglian. si
tuate în zona epicentrului, au fost
distruse. De asemenea, cutremu
rul a avariat un număr de clădiri
In alte 14 districte. A fost declan
șată o amplă operațiune de sal
vare și ajutorare a persoanelor afectate de seism.
ACCIDENT AVIATIC. Un avion
militar pakistanez de tip F-6 s-a
prăbușit, la aterizare, pe aeropor
tul Chaklala. de lingă Islamabad,
pilotul și un alt ofițer aflat la
bord pierzindu-și viața. Ca urma
re a accidentului, traficul pe ae
roportul internațional al capitalei
pakistaneze, aflat în imediata ve
cinătate. a fost inchis pentru mai
multe ore.

vocind pagube materiale. Raidul a
fost confirmat tie autoritățile mili
tare de la Tel Aviv. citate de ageințiiie KUNA și MENA.
In Cisiordania și Gaza continuă
revolta populației palestiniene Îm
potriva ocupației israeliene. în aproape toate localitățile s-au produs
duminică ciocniri intre demonstranți
și forțele de poliție, care au făcut
uz de bastoane de cauciuc și gaze la
crimogene. în cursul ciocnirilor din
orașele Khan Younis ți Rafah
(Gaza) cinci palestinieni au fost uciși și numeroși alții au fost răniți.
Ciocniri intre populație si politie
s-au produs și în localitatea Yasit
cu prilejul înhumării unui tinăr pa
lestinian asasinat in cursul unor de
monstrații.
(Agerpres)

TUNIS 7 (Agerpres). — în alocu
țiunea rostită la deschiderea la Tu
nis a unui congres al oamenilor de
afaceri arabi, secretarul general al
Ligii Arabe. Chedli Klibi. a făcut
apel la sprijinirea revoltei popu
lației palestiniene din teritoriile ara
be ocupate. El a subliniat necesita
tea convocării unei conferințe in
ternaționale de pace în Orientul
Mijlociu care să aibă drept . scop
instaurarea unei păci durabile în re
giune. relatează agenția A.P.S.
CAIRO 7 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului. Hosni Mubarak, l-a
primit pe ministrul camerunez de
externe. Jacques Boho, aflat în vizi
tă la Cairo. El conduce delegația tă
rii sale la lucrările celei de-a IH-a
sesiuni a Comitetului mixt egipteano-camerunez, ale cărei lucrări ur
mează să înceapă în capitala egip
teană.

Evoluții In dialogul
intercomunitar cipriot
NICOSIA 7 (Agerpres). — Preșe
dintele Ciprului. Ghiorghios Vassiliou, și liderul comunității cipriote
turce, Rauf Denktaș. au avut o nouă
rundă de convorbiri in cadrul dia
logului intercomunitar destinat să
conducă la găsirea unei soluții nego
ciate a problemei cipriote.
Actuala rundă de negocieri —
menționează agenția C.N.A. — este
ultima înaintea intîlnirii președinte
lui Vassiliou și a lui Rauf Denktaș
cu secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, programată
pentru zilele de 22 și 23 noiembrie
la New York.

Curat... inechitate
Aglomerație in sala principală a
cunoscutei galerii Christie’s, din
New York : peste 600 de persoane,
ale căror conturi bancare, luate
împreună, depășeau probabil buge
tul anual al unui stat mijlociu din
lumea a treia, și-au dat aci intil
nire pentru a asista la vlnzarea la
licitație a diamantului considerat
al doilea ca mărime din lume.
Tăiat in 65 de fațete, care filtrea
ză o lumină de culoare aurie, și
cintărind nu mai puțin de 407,48
carate, diamantul este de mărimea
unei palme mijlocii și privirile
tuturor celor prezenți sint atrase
ca un magnet de splendida piesă.
Doar gigantul „Cullian 1“ (530 ca
rate), aparținind coroanei britani
ce, îl intrece in dimensiuni. Pre
țul de la care pornește licitația
este pe măsură : 10 milioane do
lari ! Un bijutier elvețian oferă 12
milioane, sumă socotită insă insu
ficientă de conducătorul licitației.
Ceilalți aflați de jață ezită : ii
sperie, desigur, nu prețul, ci im
plicațiile și riscurile de tot felul
pe care le presupune posesia unei
asemenea fabuloase nestemate. De
aceea se mulțumesc să achizițio
neze alte bijuterii scoase la lici
tație. Galeriile nu au de ce să se
plîngă : au încasat intr-o singură
zi 27 milioane dolari. Cît despre
diamantul cu 65 de fațete va tre
bui să aștepte o nouă licitație...
Neîndoios, dacă s-ar fi aflat
printre cei prezenți, d-nei Liliane
de Bettencourt nu i-ar fi fost de
loc greu să devină proprietara
imensului giuvaer. Cu o avere care
depășește 1,7 miliarde dolari, moș
tenită de la tatăl său, posesorul
unei rețele de stabilimente chimi
ce, d-na de Bettencourt este soco
tită (potrivit unui „clasament" în
tocmit de revista americană .de
specialitate „Fortune") persoana
cea mai bogată din Franța. Din
păcate, nu a putut face deplasarea
la New York, pentru că avea alte
preocupări, deosebit, de serioase.
Este vorba de dezbaterile desfășu
rate in parlamentul francez în le
gătură cu așa-numitul impozit de
solidaritate asupra averilor (I.S.F.).
Vizate sint persoanele care posedă
mijloacele financiare cele mai im
portante din Franța, numărul lor
fiind apreciat la 150 000.
Desigur, printre acestea există
deosebiri apreciabile de avere :
există „mici bogătași" și mari bo
gătași. Numărul acestora din urmă
nu depășește 20, iar averea lor

totală intrece 10 miliarde dolari.
Ei nu trebuie insă, să-și facă prea
multe griji, pentru că noua lege
asupra impozitului pe marile averi
prevede o serie întreagă de ex
cepții și scutiri. Impozitul nu va
afecta, astfel, persoanele care po
sedă mai mult de 25 la sută din
capitalul unei întreprinderi unde
exercită o funcție de conducere,
nici persoanele care și-au investit
in acțiuni peste 75 la sută din
avere, nici posesorii in comun a
așa-numitelor „întreprinderi fami
liale", daci dețin la un loc peste
75 la sută din capitalul de rul
ment : sint scutite, de asemenea,
intre altele, operele de artă (plasa
ment favorit al' marilor bogătași),
ca și... zonele împădurite proprie
tate personală.
Or, doamna Bettencourt nu are
de ce să se plîngă, ea posedind
nu mai puțin de 30 la sută din
capitalul intreprinderilor „L’Or'eal,
cea mal mare firmă de produse
cosmetice din lume, precum și su
ficiente opere de artă pentru a
umple un intreg muzeu. Cu sigu
ranță că fiscul nu va avea, in
aceste condiții, de încasat cine știe
ce mare lucru de pe urma imensei
sale averi. La fel familia Dessault,
proprietara celei de-a doua averi
ca mărime din Franța (1,3 miliarde
de dolari), nu va avea de plătit
mai nimic, dat fiind că „economii
le" sale sint masiv investite in
acțiunile firmei cu același nume
constructoare de avioane militare
supersonice — aceeași fiind, pro
babil, situația tuturor „celor 20".
Și totuși, doamna
Bettencourt
s-a numărat, alături de alți „săr
mani bogați", printre
adversarii
cei mai înverșunați ai noii legi,
plîngindu-se amarnic de caracterul
ei „nefiresc" și „inechitabil".
...Aceasta, in timp ce in Franța
(ca și in alte țări occidentale) este
in continuă creștere numărul așanumiților „noi săraci", adică al
persoanelor ale căror venituri sint
socotite sub un minimum accepta
bil. In timp ce în lumea a treia
există țări al căror venit anual
pe locuitor nu depășește 120—150
dolari. Cam cit o infimă parte a
unui singur carat din cele citeva
sute ale diamantului amintit. Și
tot in aceste țări numărul copiilor
ce cad zilnic victimă bolilor și inaniției se ridică la 50 000. Dar aceasta este, firește, o situație „nor
mală". Absolut normală...
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