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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat, duminică, o vizită de lucru
în unități agricole de stat și cooperatiste
din județele Ialomița și Călărași

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, luni, pe trimisul președin
telui S.U.A., Ronald Reagan —
John Whitehead, secretar de stat
adjunct.
în timpul convorbirii, oaspetele a
prezentat unele considerente privind
dezvoltarea relațiilor americano-român e.

Președintele Nicolae Ceaușescu a
exprimat poziția țării noastre cu pri
vire Ia dezvoltarea relațiilor de co
laborare dintre România și S.U.A.,
pe baza principiilor deplinei egali
tăți in drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne
și avantajului reciproc.

IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA
COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

PLANUL LA PRBDUCTIA FIZICA
-rotat ritmic, integral, la toatB sortimenteie
In această perioadă, in intreaga economie se acționează in spiritul
sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pentru îndeplinirea in
condiții cit mai bune a prevederilor planului pe trimestrul IV și pe
întregul an. pentru recuperarea oricăror rămîneri în urmă, precum și
pentru pregătirea corespunzătoare, sub toate aspectele, a producției
anului viitor. Potrivit indicațiilor dale de secretarul general al parti
dului, este necesar ca în fiecare unitate economică organele și organiza
țiile de partid, organele de conducere colectivă să întreprindă măsuri
botărite pentru buna organizare a muncii, pentru crearea unui climat de
exigență și răspundere, de ordine și disciplină desăvirșite, astfel incit
pretutindeni, in toate domeniile să se lucreze la nivelul maxim al posi
bilităților.
Cu deosebire se impune să se acționeze cu mai multă fermitate si
angajare pentru perfecționarea activității productive în industria con
strucțiilor de mașini, unde, așa cum s-a subliniat la ședința Comitetului
Politic Executiv, există serioase rămîneri in urmă în îndeplinirea pla
nului. Cum se acționează pentru eliminarea neajunsurilor existente și
reintrarea activității in ritm normal ? Pornind de la învățămintele
acestui an, in ce mod decurg pregătirile pentru producția anului 1989 ?
Sint probleme care s-au situat în atenția sondajului efectuat în două
întreprinderi producătoare de mașini-unelte din Suceava și Tlrgoviște.

EFORTURI SUSȚINUTE DE ORGANIZARE,

de

Înnoire a fabricației

Colectivul ÎNTREPRINDERII DE
MAȘINI-UNELTE DIN SUCEAVA,
care in anii precedenți a obținut re
zultate foarte bune in activitatea
productivă, s-a confruntat. în peri
oada ce a trecut din 1988, cu o serie
de probleme în ce privește asigura
rea ritmicității fabricației. Iată cum
explică această situație ing. Costache
Iacob, directorul întreprinderii : ..Am
intimpinat greutăți mari in asigura
rea bazei tehnico-materiale și. din
această cauză, producția nu s-a pu
tut realiza ritmic in fiecare lună și
decadă. Activitatea „sinuoasă" a dus
la creșterea in anumite momente a
stocurilor de producție neterminată
Si produse finite, cu implicații asu
pra situației financiare a unității.
Probleme s-au ivit și pe linia des
facerii producției, din cauza incapa
cității de plată a unor beneficiari".
Ca urmare a acțiunilor și mă
surilor luate in ultima perioadă,

Tovarâțul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, a continuat, duminicâ dimineațâ, vizitele de lucru in
unități agricole, analiza — începută cu o zi înainte — a mo
dului în care se desfășoară lucrările din actuala campanie
agricolă de toamnă.
La cooperativele agricole de pro
ducție Drăgoești, Gheorghe Dojr și
la Întreprinderea agricolă de st.
*r
Ograda din județul Ialomița, la coo
perativele agricole Dor Mărunt și
Gurbănești din județul Călărași, au
fost examinate stadiul lucră. ilor prio
ritare pentru această perioadă și mă
surile care trebuie adoptate în ve
derea intensificării ritmului recoltă
rii și transportării recoltei la bazele
de recepție.
La această analiză au luat parte
primii-secretari ai comitetelor juoețene de partid Ialomița și Călărași,
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Agriculturii, alți factori de răs
pundere, specialiști, oameni ai mun
cii din agricultură, numeroși coope
ratori și lucrători aflați la recoltatul
porumbului.
Pretutindeni, lucrătorii ogoarelor —
aflați in număr mare la recoltarea cu
mijloace mecanice sau manuale —
l-au intimpinat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu deosebită căl
dură, cu sentimente de dragoste, cu
mult respect, intr-o atmosferă de
bucurie și satisfacție, proprie intilnirilor secretarului general al parti
dului cu oamenii muncii din intreaga
țară.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au
fost înfățișate aspecte privind utili
zarea suprafețelor agricole, modul in
care s-au desfășurat lucrările de în
treținere a culturilor, organizarea ac
tualei campanii de reco.ta.e, recol
tele care depășesc nivelul evaluărilor,
transportarea și înmagazinarea pro
ducției obținute.
Secretarul general al partidului s-a
interesat îndeaproape de producțiile
înregistrate. îndeosebi la porumb și
sfecla de zahăr, apreciind că, pretu
tindeni. ele se dovedesc mai mari
«’’’scit evaluările făcute anterior. Exa
minarea la fața locului a lanurilor
de porumb a pus in evidență faptul
că in unitățile agricole vizitate re
coltele vor depăși 20 000 kilograme
porumb știuleți la hectar, chiar și pe
terenuri neirigate, ca in cazul coope
rativei agricole de producție Drăgo
ești. La întreprinderea agricolă de
stat Ograda, pe terenurile irigate,
recolta atinge nivelul de 27 000 kilo
grame de porumb știuleți la hectar.
S-a apreciat că. la aceeași unitate,
ca și la cooperativele agricole de
producție Gheorghe Doja și Dor Mă
runt, la sfecla de zahăr producțiile
vor fi de 60—70 tone la hectar, iar
la cooperativa agricolă de producție
Gurbănești ele vor atinge chiar 90—
100 de tone, pe terenurile irigate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut ca. paralel cu intensificarea rit
mului de recoltare, să se ia măsuri
pentru transportul și depozitarea in
cel mai scurt timp a recoltelor de
toamnă, subliniind cu deosebire prio
ritatea lucrărilor menite să pună la
adăpost, in cel mai scurt timp, toate
roadele pămintului. A fost apreciată
folosirea de către cooperative — pe
lingă mijloacele mecanizate — si a
atelajelor cu tracțiune animală, recomandindu-se utilizarea din plin,
Pe scară largă, la toate unitățile
agricole, a acestor mijloace pentru
transportarea din cimp a recoltei.
Secretarul general al partidului a
indicat, de asemenea, să se acționeze,
incepind de anul viitor, pentru folo
sirea unor metode noi la semănat,
care asigură mărirea densității lanu
rilor de porumb, creindu-se. totodată,
condiții mai bune de executare a lu
crărilor de întreținere Și de irigare
prin brazdă. S-a cerut, in același

timp, să se asigure toate cele nece
sare pentru desfășurarea operativă a
celorlalte lucrări de sezon — elibe
rarea terenurilor, efectuarea arăturiloi- și insămînțăr.ilor — în vederea
obținerii in viitorul an agricol a unor
producții cit mai mari.
Pe parcursul vizitei, conducătorul
partidului și statului a discutat cu
numeroși cooperatori si mecanizatori,
s-a interesat de modul în care își
desfășoară activitatea, de cantitățile
de griu și' alte produse Ce le-au re
venit din producția acestui an si. în
general, de condițiile lor de viață,
adresîndu-le, o dată cu urările de să
nătate și fericire. îndemnul de a ob
ține rezultate cit mai bune în munca
lor, recolte tot mai mari și. pe
această cale, o creștere continuă a
veniturilor.
Cei prezenți au exprimat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu calde mulțu
miri pentru grija pe care le-o poartă
și condițiile ce le sînt oferite, asigurindu-1 că nu-și vor cruța forțele
pentru obținerea unor recolte șt mai

bune, convinși fiind că de nivelul
acestora depind veniturile lor, ale
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură. însăși sporirea bunăstării în
tregului popor.
Pornind de la faptul că unitățile
agricole din județele Ialomița și Călărași au pămint foarte bun și dis
pun de toate condițiile pentru a ob
ține producții vegetale mari, pre
cum și de la constatarea, făcută in
cursul vizitei, că recoltele sint su
perioare evaluărilor efectuate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut co
mitetelor județene de partid, orga
nelor agricole, directorilor de între
prinderi agricole de stat, președinți
lor de cooperative agricole de pro
ducție. tuturor specialiștilor să ac
ționeze pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor privind livrarea
produselor la fondul de stat.
Adresind felicitări oamenilor mun
cii din unitățile vizitate pentru suc
cesele dobindite. rostind cuvinte de
bună apreciere la adresa muncii lu
crătorilor din agricultură din cele
două județe, secretarul general al
partidului le-a urat să înregistreze
rezultate cit mai bune, care să asi
gure colectivelor respective, precum
și județelor Ialomița și Călărași, ob
ținerea, în acest an, a titlului de
„Erou al Noii Revoluții Agrare".
Primii-secretari ai comitetelor ju
dețene de partid Ialomița și Călă
rași, răspunzînd îndemnului de a

face totul pentru ca. în acest an, cele
două județe să obțină titlul de „Erpu al
Noii Revoluții Agra'r£", S-ău angajat
în fața secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în numele lucrătorilor din agricul
tură, să incheie recoltarea din această toamnă cu o producție medie
de 20 000 kilograme de porumb știuleți la hectar.
S-a dat glas angajamentului colec
tivelor unităților vizitate, al tu
turor lucrătorilor ogoarelor din ju
dețele Ialomița și Călărași, că vor.
îndeplini exemplar sarcinile trasate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu
prilejul acestei vizite, că vor acționa
cu hotărîre pentru realizarea in bune
condiții a sarcinilor de plan pe acest
an. Ei au adresat, in numele tuturor
lucrătorilor din agricultura acestor
județe, calde mulțumiri pentru apre
cierile, indicațiile și îndemnurile ce
le-au fost adresate, angajindu-se să
acționeze în continuare pentru în
cheierea cit mai grabnică a actualei
campanii agricole, pentru realizarea
producțiilor stabilite și pregătirea în
cele mai bune condiții a recoltelor
anului viitor, pentru perfecționarea
întregii activități din agricultură la
nivelul cerințelor noii revoluții agrare. pentru îndeplinirea obiective
lor stabilite de Congresul al XIIIlea și Conferința Națională ale parti
dului. pentru progresul țârii și pros
peritatea întregului popor.

Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte ale situației politice
internaționale, îndeosebi cu privire
la încetarea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare și, în primul
rind, la dezarmarea nucleară, solu
ționarea pe cale politică, prin tra
tative a stărilor de încordare și con
flict existente in lume.

întreprinderea a asimilat în fabri
cație o serie de produse nbi. printre
care aparate de măsură și control,
mașini-unelte grele, mașini-unelte
mici și mijlocii. îndeosebi pentru
debitarea metalelor, mașini-unelte
speciale si la temă, elemente tipi
zate pentru agregate, linii automate
de transport și stocare etc., ponde
rea produselor noi in totalul pro
ducției ajungind la peste 65 la sută.
Pentru recuperarea restantelor și
îndeplinirea integrală a planului,
după cum ne-a precizat tovarășul
Horea Botezan, secretarul comitetu
lui de partid, munca politico-organizatorică a fost orientată spre sti
mularea gindirii creatoare, a spiri
tului gospodăresc al oamenilor, ast
fel incit fiecare muncitor si specia
list să contribuie activ la soluționa
rea prbblemelor stringente ale pro
ducției. Dintre soluțiile propuse și
realizate de comuniști amintim re

organizarea secției prelucrări me
canice și amplasarea unor noi uti
laje in spatiile eliberate, moderni
zarea sectorului de debitare a table
lor groase și a liniei de tratare termochimică în sectorul acoperiri me
talice, lucrări care au dus la obți
nerea unor importante sporuri de
producție. Totodată, reperele com
plexe au fost încredințate spre rea
lizare celor mai competenti munci
tori. membri de partid, in vederea
executării lor cu operativitate și la
înalt nivel calitativ, ceea ce a avut
ca efect reducerea in medie cu oină
la 5 zile a ciclului de fabricație.
Cu toate acestea. întreprinderea șe
înscrie la sfîrșitul celor trei trimes
tre care au trecut din 1988 cu o rrtare
restantă la producția-marfă indus
trială. Ca atare, problema . care se
pune acum in fata colectivului este
recuperarea grabnică a restantelor si
îndeplinirea integrală a planului ne
trimestrul IV și pe întregul an, sar
cină subliniată la recenta ședință a
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. pentru toate unitățile eco
nomice. în hcest sens, au fost întoc
mite programe de fabricație pe fie
care lună a trimestrului. De aseme
nea. documentația de execuție a fost
pregătită din vreme, au fost proiec
tate și s-au realizat sculele, dispozi
tivele și verificatoarele necesare. In
același timp, s-au organizat cursuri
de perfecționare profesională în
funcție de specificul activității și al
locurilor de muncă, iar în cadrul
discuțiilor pe probleme profesionale
au fost prezentate caracteristicile
fiecărui nou utilaj introdus în fa
bricație. Totodată. în vederea spori
rii productivității muncii și îmbună
tățirii calității produselor, formațiile
de muncă au fost specializate pe
grupe sau familii de mașini.
Concomitent, se află in curs de
înfăptuire importante măsuri din
programul de perfecționare a orga
nizării și modernizare a producției,

(Continuare in pag. a II-a)

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
— program de muncă pentru partid, pentru popor
..Dacă ar fi să facem o comparație
plastica în legătură cu ce reprezintă
pentru noi. pentru organizațiile de
partid, răstimpul de dezbatere și
aplicare a Tezelor pentru viitoarea
plenară a C.C. al P.C.R.. eu n-aș găsi
alta mai potrivită decît aceea de
„școală" de promovare a noului, a
spiritului revoluționar în întreaga
noastră activitate, in stilul nostru de
muncă".
Cuvintele de mai sus aparțin to
varășului Ion Chiriță. secretar al Co
mitetului municipal de partid Pitești.
Am recurs la această precizare pen
tru că ea definește convingător ca
racterul de document novator, pro
gramatic al tezelor, atit prin profun
zimea pe care o deschid perfecțio
nării întregii vieți politice și economico-sociale. cit și prin perioada re
zervată
pentru
studierea, dezba
terea și aplicarea
lor in viață.
Care ar fi. prin
urmare, argumen
tele prin care s-a
realizat și se re
alizează in stilul
de muncă al or
ganelor și or
ganizațiilor
de
partid „o infuzie
de nou. de spirit
revoluționar" ?
Să ne oprim,
în primul rind. la
strategia folosită
în
implementa
rea ideilor si orientărilor
cu
prinse in teze.
Organele și orga
nizațiile de partid
au beneficiat de
timpul
necesar
pentru a parcur
ge toate cele trei etape ale fi
nalizării unei experiențe : stu
diere, dezbatere și aplicare. în
perioada de studiu si dezbatere 3-a
cerut si se cere in continuare ca
toate formele de studiu si dezbatere
posibile — adunări generale de
partid, instruiri periodice, analize cu
activul de partid, dezbateri tematioe.
discuții individuale cu comunist1;,
alte forme ale muncii politico-organizatorice — să reprezinte cadrul și
locul de evaluare a propriei activi
tăți, a propriului stil de muncă, indi
ferent că e vorba de un comunist
sau altul, de o organizație de bază,
de organizația județeană de partid,
in spiritul cerințelor formulate în
teze. - Ceea ce solicită din partea or
ganelor și organizațiilor de partid să
dovedească că au nu numai capaci
tatea de a înțelege, de a recunoaște
valoarea ideilor si orientărilor cu
prinse în documentul programatic
aflat în dezbatere, ci, mai ales, capa
citatea de a-și raporta propria acti
vitate, propriul stil de muncă la
conținutul și exigențele acestuia, de
a se asigura, astfel, pretutindeni un
proces simultan de infuzie a noului,
de respingere hotărită a tot ce este
vechi, perimat.
O raportare care nu înseamnă alt
ceva decit o examinare atentă a
muncii fiecărui comunist si a fiecărui
organ de partid, o concentrare a lup
tei asupra neimplinirilor din activi
tatea de pină acum, pentru ca ele să
se transforme — sub infuzia unei gîndiri noi — în viitoare izbînzl. O exa
minare care a cuprins întregul me
canism al conducerii politice, econo
mice și democratice. în adunări ge
nerale. in ședințe de birou, in ple

nare ale comitetelor de partid, in
cadrul adunărilor organizațiilor de
masă și obștești, ale organismelor
autoconducerii muncitorești au fost
dezbătute in profunzime — in lumi
na exigențelor formulate de secre
tarul general al partidului — Ideile
Si orientările de o excepțională în
semnătate, cuprinse în teze, pentru
dezvoltarea construcției socialiste și
comuniste în țara noastră.
Dar asimilarea ideilor și orientări
lor din Tezele din aprilie nu s-a pro
dus și nu se produce numai sub for
ma studiului individual, dezbaterii in
plenul organizațiilor de partid, ci, in
cazul membrilor birourilor organelor
orășenești, municipale și județene de
partid — deci a locului de unde por
nesc îndrumarea și controlul in
munca de partid — studierea acestui

rioare puse in fața organelor și or
ganizațiilor de partid de acest docu
ment programatic si practica activi
tății curente desfășurate, cu împlini
rile și. mai ales, neimplinirile ei.
Lunile care s-au scurs de cind Te
zele pentru viitoarea plenară a C.C.
al P.C.R. se află in dezbaterea între
gului partid și poȚ>or reprezintă o pe
rioadă de puternică infuzie de nou,
de spirit revoluționar în viața orga
nizațiilor de partid. în viața colec
tivelor de muncă. O infuzie care a
actualizat necesitatea concordanței
dintre vorbă și faptă, a afirmat
nona concepție despre folosirea me
todei criticii și autocriticii, nu ca un
act în sine, ci ca un mod profund
de a gîndi activitatea, de a trage
învățăminte practice, de a le însoți
de măsuri efective pentru înlătu
rarea stărilor de
lucruri negative ;
reafirmarea prin
cipiului, cu con
vingerea că aceasta este însăși
rațiunea de a fi
a muncii de par
tid. că unitatea
de măsură a ac
tivității fiecărui
comunist, fiecă
rei organizații de
partid o repre
zintă atit proprii
le rezultate în
muncă, cît și re
zultatele de an
samblu obținute
de colectivul în
care activează.
Sînt acum tot
mai prezente în
stilul de muncă
al organelor și
organizațiilor de
partid
formele de control și
autocontrol asupra aplicării orien
tărilor cuprinse in teze, de examina
re a întregii munci in spiritul aces
tora. în multe organizații de partid
s-a instaurat practica de a se pre
zenta lunar informări în adunările
generale asupra stadiului de înde
plinire a măsurilor prevăzute în pro
gramele speciale adoptate pentru aplicarea in viață a cerințelor cuprin
se in Tezele din aprilie. Viața a su
gerat de fapt necesitatea că in pe
rioada care a mai rămas pină la
plenara Comitetului Central aseme
nea analize sînt binevenite. Pen
tru că răstimpul care a trecut de
la adoptarea tezelor reprezintă o pe
rioadă de timp concludentă pentru
a constata inriurirea pe care acestea
au avut-o asupra perfecționării în
tregii activități a organelor și orga
nizațiilor de partid sau. dimpotrivă,
pentru a stabili cauzele care au făcui
ca această inrîurire să nu se soldeze
peste tot cu rezultatele așteptate. Se
poate astfel stabili cu exactitate care
anume din metodele folosite pentru
perfecționarea stilului de muncă,
pentru afirmarea spiritului revolu
ționar s-au dovedit viabile, au ge
nerat reacții pozitive si care, dim
potrivă. s-au desfășurat „in gol", nu
s-au dovedit eficiente la examenul
confruntării cu viața. Și. astfel, celor
care s-au dovedit viabile, eficiente
li se deschide larg drumul pentru afirmare. pentru generalizare. Ceea
ce înseamnă, evident, o bază știin
țifică. fermă de evaluare a stilului
de muncă pe baza unicului său pa
rametru de măsură — eficiența.

Dezbaterile din
organizațiile de partid
— școală a promovării
mai active a noului
document deschizător de orizonturi
noi in perfecționarea conducerii
vieții economice si politice a tării
s-a făcut si se face prin seminari
zări. testări asupra formelor si mo
dalităților de aplicare, prin inițierea
unor experimentări consacrate dina
mizării stilului de muncă al organe
lor și organizațiilor de partid.
Evident, așa cum a cerut secre
tarul general al partidului, dezba
terea tezelor a trebuit și trebuie să
răspundă unei probleme fundamen
tale : stabilirea cauzelor care au con
dus la o anumită răminere in urmă
a muncii politico-educative si orga
nizatorice față de dezvoltarea forțe
lor de producție. în multe județe și
municipii, spre a se aprofunda aces
te cauze, s-au organizat dezbateri
distincte cu activul din diferite sec
toare și domenii ale muticii de
partid, organizatoric, politico-educativ și ideologic etc. Concluziile deo
sebit de bogate oferă premise certe
de perfecționare a activității în do
meniile respective.
Eormele de studiere, de dezbatere
care s-au adresat direct atit fie
cărui comunist, cit si fiecărei orga
nizații de partid in ansamblul ei au
trecut treptat din sfera insușirii teo
retice în cea a aplicației practice.
Nu înainte de a mai fi filtrate o dată
la instruirea organelor și aparatului
de partid. Instruire care, pe lin
gă abordarea problemelor metodo
logice curente, a reconturat, prin sin
teze clare, concluziile desprinse păntru toate eșaloanele structurii de
partid din dezbaterea tezelor. Ceea ce
înseamnă că, in esență, s-a asigurat
încă o dată posibilitatea de a realiza
un dialog intre cerințele noi. supe

Constantin PRIESCU
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ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A OBIECTIVELOR ECONOMICE
Pentru încheierea grabnică a tuturor lucrărilor agricole

Amplă concentrare de forțe,
bună organizare a muncii pe ogoare
buzău

: Normele agrotehnice
aplicate riguros i

în județul Buzău, ca urmare a
mobilizării exemplare a tuturor for
țelor de la sate, pînă duminică seara
întreaga suprafață cultivată cu po
rumb. sfeclă de zahăr, soia si cinepă,
care urmează a fi însămîntată cu
grîu. a fos.t recoltată, creindu-se
front larg de lucru tractoarelor la
arat si pregătirea terenului. în toate
cele 14 consilii agroindustriale. Ia această importantă lucrare se acțio
nează in schimburi prelungite si în
două schimburi, realizările la înce
putul săptăminii fiind de 95 la sută
la arat și 72 la sută la semănatul
griului. Practic, s-au asigurat con
diții optime pentru finalizarea fnsămîntării griului pe cele 61 500 hectare
planificate în următoarele două-trei
zile.
Pe ogoarele consiliului agroindus
trial Poșta Cilnău. duminică dimi
neața secara, orzul și orzoaica — ră
sărite deja — fremătau sub stropii
reci ai celei de-a treia ploi căzute in
luna octombrie. Deși soarele a reușit
să străpungă plafonul de nori abia in
jurul orei 12, nici unul din cele 90 de
tractoare cu pluguri si 75 cu agregate
complexe nu a ieșit din brazdă.
..Avem mecanizatori buni, oameni
harnici, cu experiență, care știu să
lucreze nămîntul si să-I pună in lu
mina soarelui dună toate rigorile
agrotehnicii — ne spune tovarășa
Maria Albu. președinta consiliului. La
arat si pregătirea terenului lucrăm
în două schimburi între orele 6—23,
iar la semănat zi-lumină. asigurindu-Ie hrană caldă mecanizatorilor în
cîmp. Pînă astăzi am reușit să reali
zăm zilnic 350 hectare, fapt ce ne

permite să încheiem insămîntarea
griului pe cele 3 957 hectare în ur
mătoarele două ziie“.
„Producții mari, sigure si stabilei".
Sub această deviză act onau mecani
zatorii si cooperatorii de la Bobocu.
care in 1988 au obtinut 7 388 kg orz
si 5 018 kg griu la hectar. ..Se poate
si mai mult — afirmă inginerul Petrache Banu. președintele unității —
si în această toamnă deosebit de fa
vorabilă însămintărilor avem toate
condițiile să punem temelii trainice
producțiilor de cereale năioase din
vara viitoare". Vecinii de la între
prinderea agricolă de stat Buzău au
obtinut cu 351 kg griu la hectar mai
mult decit cooperatorii de la Bobocu.
Directorul întreprinderii, inginerul
Vaslle Mosescu. este convins că pre
gătirea temeinică asigurată actualei
campanii si mai ales calitatea lucră
rilor executate îsi vor spune in 1989
cuvîntul. materializindu-se în pro
ducții de peste 7 000 kg la hectar.
Organizindu-si activitatea in spi
ritul sarcinilor formulate de tova
rășul Nicolae Ceausescu lâ consfă
tuirea de lucru oe probleme de agri
cultură si la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. specialiștii de la direcția agri
colă județeană asigură un control
riguros al lucrărilor, o îndrumare
atentă si un sprijin mai mare coope
rativelor care în acest an au realizat
producții mai mici de grîu. astfel
încît în 1989 în fiecare unitate agri
colă buzoiană să se obțină recolte
mari.

Stelian CHLPER

corespondentul „Scînteii"

: Transportul
in ritm cu recoltarea
bacău

în toate cele 47 de cooperative
agricole cultivatoare de sfeclă din
zona Fabricii de zahăr Sascut, jude
țul Bacău, se lucrează cu forte spo
rite la recoltare. Ca urmare a res
pectării graficelor de livrare, între
prinderea a ajuns/ săs lucreze după
numai cîteva zile la capacitatea no
minală..-Tovarășul Enache Flnieraru.
inginerul-șef al unității, ne spunea
că prin lucrările de modernizare
efectuate înainte de începerea cam
paniei. capacitatea zilnică de prelu
crare a fabricii a crescut cu 10—13
la sută. Faptul că in curtea între
prinderii se află în stoc o cantitate
de sfeclă care asigură funcționarea
la întreaga capacitate a acesteia pe
timp de 3—4 zile, iar în bazele de
recepție intermediare au fost depo
zitate pînă acum mii de tone de sfe
clă reflectă modul responsabil în
care se acționează în bazinul agricol
din zona Sascut pentru recoltarea la
vreme a întregii producții.
La cooperativa agricolă Nicolae
Bălcescu, care are în cultură o su
prafață de aproape 150 ha cu sfeclă
de zahăr, munca la recoltare a fost
organizată exemplar. Zilnic participă
400—500 de cooperator!, care recol
tează și curăță cu grijă sfecla de
frunze, o încarcă In atelaje și o
scot la marginea tarlalelor. La
fel este organizată activitatea șt în
cooperativele agricole de la Parava.
Letea. Sascut. Orbeni. care au in
cultură suprafețe cuprinse intre 100
șt 300 ha cu sfeclă de zahăr. Vasile
Ghiurcanaș. președintele consiliului
agroindustrial Sascut. ne spunea că
ritmul recoltării creste cu 200—300
tone de la o zi la alta și că în citeva
zile multe unităti vor încheia recol
tarea și livrarea sfeclei. Aflăm in
ultimul moment că la Hemeiuși și
Glrleni întreaga cantitate de sfeclă
a fost recoltată si transportată la
bazele de recepție și că aceste lu
crări sint pe terminate si in coope
rativele agricole din consiliile agro
industriale Helegiu și Moinești.
Toate acestea sint urmare a măsu-

rilor luate în ultimele zile de co
mandamentul județean pentru agri
cultură pentru impulsionarea atit a
recoltării, cit si a transportului sfe
clei de zahăr in toate unitățile cul
tivatoare. Pentru ca mijloacele me•canite să poată efectua mai multe
curse, unitățile agricole scot sfecla
de pe cîmp la capătul tarlalelor cu
atelajele proprii, de unde ea este în
cărcată în autocamioane. în așa fel
incit acestea nu se mai deplasează
la fiecare grămăjoară. De notat că
aproape peste tot transportul se face

în ritm cu recoltarea, pe cîmp răminind cantități mici de sfeclă.
Nicolae Mirlcă. directorul adjunct al
fabricii din Sascut. era totuși nemul
țumit de activitatea ce se desfășoară
in unele unităti cultivatoare de sfe
clă. La Stănișești. Letea Veche, Cașin
și Horgești, bunăoară, rămîn pe cîmp.
de la o zi la tflta. cantități însemnate
de sfeclă datorită slabei organizări
a transportului. ..Zilnic, aceste uni
tăți ne solicită mijloace de transport
pe care le si trimitem — ne spune
interlocutorul. Dar. datorită faptului

de la unele din acestea așteptindu-se
efecte concrete incă in această peri
oadă. Cîteva exemple. Recent, s-a
introdus in fabricație noua variantă
s strungului de prelucrat cilindri de
laminor, care are mecanismul de
avans complet modernizat, ceea ce ii
asigură o înaltă calitate si fiabili
tate. De asemenea, a fost transfe
rată in alt spațiu magazia de SDVuri normalizate. în locul ei amplasindu-se o mașină de frezat cu co
mandă numerică. Se elimină astfel
„locul îngust" la operația de frezare.
în curs de realizare este și amplasa
rea instalației de sablare a pieselor
mari în secția masini-unelte grele,
în vederea scurtării ciclului-de fabri
cație prin creșterea substanțială a
productivității muncii la curățirea
pieselor in vederea vopsirii. în fine,
extinderea pe verticală a magaziei de
produse finite va permite crearea
unui nou spațiu productiv, unde se
vor amplasa celulele tehnologice,
care vor fi Incluse în fluxurile de
fabricație în anul 1989.
O dată cu măsurile luate în scopul
recuperării restantelor si realizării
planului pe trimestrul IV și pe între
gul an 1988, se acționează intens
pentru pregătirea producției anului
viitor. Pentru a nu se mai confrunta

: Acțiuni hotărite
pentru urgentarea semănatului
Semănatul griului constituie și in
județul Galați una dintre prioritățile
actualei campanii agricole. Pină in
seara zilei de duminică 9 octombrie,
lucrarea fusese efectuată pe circa
60 310 hectare din cele peste 80 000
hectare planificate, adică în propor
ție de 75 la sută. ..Pentru încheierea
semănatului am acționat in vederea
accelerării ritmului de lucru printr-o
perfectă organizare a muncii in cimp
— ne spunea inginerul loan Popa,
director cu producția vegetală la di
recția agricolă județeană. Unitățile
agricole din județul nostru pot și
trebuie să lucreze astfel. Nu mai dis
cutăm acum despre unele cauze obi
ective (între care cantitatea insufici
entă de motorină) care au determinat
cu cîtva timp în urmă întîrzierea ară
turilor. Important este faptul că în
prezent în toate unitățile agricole
din județ utilajele pentru semănat
sint în stare de funcționare, existind
front de lucru asigurat. Lucrăm cu
peste 1 700 tractoare. în funcție de
necesități, pentru a sprijini unitățile
rămase in urmă, realizăm unele miș
cări de utilaje de la o unitate la alta,
de la un consiliu agroindustrial la
altul. De asemenea, calitatea semă
natului și realizarea vitezelor zilnice
Sint obiective urmărite îndeaproape".
Ne oprim atenția asupra unui cla
sament al consiliilor agroindustriale
din județ, clasament realizat în func
ție de stadiul încheierii însămintă
rilor la grîu și observăm că in frun
te se află consiliile agroindustriale
Suceveni, Ghidigeni, Cuca. Sub me
dia județului se situează consili
ile Foltești, Pechea, Corod, Munteni,
Schela, Tulucești. Pretutindeni însă
— și firește în mod deosebit în
unitățile din consiliile amintite la
urmă — se muncește intens.
Unitățile agricole cooperatiste din
consiliul agroindustrial Tulucești —

din care face parte cooperativa agri
colă Vinători — au realizat semăna
tul griului pe aproape 1 000 hectare
din cele 2 370 hectare planificate.
De asemenea, I.A.S. Galați semănase
43 la sută din terenurile destinate
culturii griului. „în conformitate cu
indicațiile primite — rte spunea Vic
tor Lupașcu, președintele consiliului
amintit, cerem unităților Și urmărim
îndeaproape ca o semănătoare să lu
creze cel puțin 10—11 ore pe zi pen
tru a realiza o viteză zilnică de 13—
14 hectare. Pe cele 30 de semănători
din consiliu avem cei mai buni me
canizatori. Cea mai mare parte din
sămința introdusă sub brazdă este
de categoria elită și superejită, iar
în rest — din înmulțirea întîi. Avem
toată grija pentru respectarea den
sității stabilite".
Și în consiliul agroindustrial Sche
la se constată o mobilizare cores
punzătoare de forțe la insămînțarea
griului. La întreprinderea agricolă de
stat Șendreni, în cursul zilei de sîmbătă 8 octombrie se însămințase mai
bine de jumătate din suprafața pla
nificată. Inginerul Vasile Popa, di
rectorul întreprinderii, ne-a asigurat
de posibilitatea sporirii ritmului de
lucru în zilele .următoare. De altfel,
această cerință — stabilită de co
mandamentul agricol județean — se
află in atenția tuturor unităților din
județ. Specialiștii, conducătorii de co
operative Și întreprinderi agricole de
stat, imputernicitii stabiliți, activiștii
de partid și de stat din comune, de
la comitetul județean de partid ur
măresc cu deosebită grijă ca, în
complexul lucrărilor de sezon, toate
prioritare, semănatul griului să fie
tratat în continuare pretutindeni cu
maximă răspundere.

Dan PLAEȘU

corespondentul „Scînteii"
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Semănatul griului la C.A.P. Pișchia, județul Timiș, se efectuează acum pe ultimele suprafețe
Foto : Enieric Robiisek

cu greutățile întimpinate pînă acum,
colectivul unității a luat măsuri pen
tru concretizarea desfacerii produc
ției în contracte ferme. O atenție
deosebită se acordă creșterii ponde
rii exportului, la această dată reușindu-se ca planul producției pentru
export pe 1989 să fie contractat in
proporție de aproximativ 50 la sută.
Un alt fapt important de menționai:
colectivele de specialiști din proiec
tare lucrează intens la realizarea
documentației de execuție a produc
ției de export pe anul viitor. Tre
buie. de asemenea, evidențiată preo
cuparea pentru înnoirea și moderni
zarea producției. Concret, in 1989
vor fi introduse in fabricație patru
tipuri de mașini noi. așa-nUmitele
capete de serie, pentru microelectro
nică. vor fi realizate strunguri grele
pentru prelucrat lingouri în trei va
riante constructive, precum și ferăstraie alternative circulare și cu bandă
continuă, modernizate prin creșterea
gradului de automatizare.
Se poate aprecia, așadar, că. în
această perioadă, comuniștii, toti oa
menii muncii sint intens mobilizați
pentru îndeblinirea integrală a pla
nului ne acest an si pregătirea co
respunzătoare a producției din 1989.

Sava BEJINAR1U

corespondentul „Scinteii"

SE IMPUNE ÎMBUNĂTĂȚIREA COOPERĂRII
Există suficiente temeiuri pentru a
afirma că, în cele trei trimestre care
au trecut din acest an. oamenii mun
cii de la ÎNTREPRINDEREA DE
STRUNGURI DIN TIRGOVIȘTE au
desfășurat o activitate rodnică. Pla

Gheorghe BALTA

corespondentul „Scînteii

galați

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA
(Urmare din pag. I)

că sfecla este lăsată în cîmp în gră
măjoare mici si nu este adusă cu
atelajele la marginea tarlalelor, ma
șinile intîrzie la încărcat cite 3—4
ceasuri". Bine ar fi ca exemplul
fruntașilor să fie urmat de toate
unitățile din județ pentru ca întreaga
recoltă de sfeclă de zahăr să fie
transportată de pe cîmp într-un timp
cit mai scurt de la recoltare.

nul la producția fizică a fost în
deplinit la strunguri paralele cu
diametrul de prelucrare mai mare de
600 milimetri ; la strunguri paralele
cu diametrul' de prelucrare mai mic
de 600 milimetri $i strunguri auto

mate. care au fost mai mult solici
tate la intern si export, s-au înre
gistrat depășiri ale sarcinilor de plan
cu 12.3 și, respectiv. 1,3 la sută. în
această perioadă a fost continuat
intr-un ritm accelerat procesul de
înnoire și modernizare a produselor,
declanșat aici de mai mult timp, asa
încît si in acest cincinal s-au creat
condiții, ca si in cele două cincinale
precedente, ca toate mașinile-unelte
existente in fabricație să fie înlocui
te cu altele noi. cu caracteristici teh
nice și calitative superioare. Aceste
preocupări se reflectă direct în creș
terea substanțială a volumului expor
tului. care deține in acest an o pon
dere de 60 la sută in totalul pro
ducției.
Așa cum a reieșit din discuțiile cu
cadre din conducerea întreprinderii,
cu muncitori si specialiști, dar si
din constatările noastre, aceste re
zultate se întemeiază, între altele, pe
acțiuni întreprinse de comitetul de
partid și consiliul oamenilor muncit
consacrate soluționării unor probleme
majore, asigurării bunei desfășurări
a activității productive. Bunăoară, in
urma analizelor efectuate de condu
cerea întreprinderii, a apărut ca ne
cesară reorganizarea secțiilor sculărie și mecano-energetic. Aplicarea
acestei măsuri a influențat pozitiv
calitatea reparațiilor ce se execută la
mașini si utilaje si a condus la
scurtarea ciclului de repunere in
funcțiune a acestora. Rezultatul :
indicele de utilizare a utilajelor este
de 94,8 la sută, cu 6.3 la sută mai
mare decit cel planificat Evident,
acesta a fost unul dintre factorii im
portanți care au asigurat realizarea
unui număr mai mare de strunguri
decit cel planificat

Studiile și analizele realizate, opi
niile exprimate de comuniști în adu
nările organizațiilor de partid, in ul
tima adunare generală a oameniloi
muncii converg spre concluzia că
întreprinderea de strunguri putea să
obțină pe nouă luni un bilanț mai
bogat in realizări. De ce nu ă reușit?
Datorită, pe de o parte, unor defici
ente existente în activitatea proprie,
intre care anumite abateri de la dis
ciplina muncii și in aplicarea tehno
logiilor, în urmărirea pe fluxul de fa
bricație și la unitățile furnizoare a
pieselor și subansamblelor. Pe de altă
parte, unitatea a întîmplnat dificul
tăți pe planul aprovizionării cu unele
materiale și al colaborării cu unități
le furnizoare de piese turnate din ca
drul Centralei Industriale de mașiniuneîte, dificultăți ce au avut repercu
siuni negative asupra producției, mai
mari decit celelalte cauze. Colabora
re ce a cunoscut in Ultimul timp,
o tendință de îmbunătățire, care se
cere a fi continuată si dezvoltată in
perioada care urmează.
în vederea îndeplinirii integrale a
sarcinilor oe ultimul trimestru si pe
întregul an 1988. conducerea între
prinderii a aplicat un important nu
măr de măsuri tehnice si organizato
rice. De exemplu, o mare parte din
produsele planificate în următoarele
trei luni au fost lansate din vreme
în fabricație, astfel incit reperele să
poată fi uzinate potrivit graficelor și
să ajungă la timp in atelierele de
montai. Excepție fac unele repere
turnate, care nu au fost livrate sau
au fost trimise cu intirziere de uni
tățile colaboratoare — întreprin
derea de piese turnate pentru ma
sini-unelte Rimnlcu Sărat și chiar
întreprinderea mecanică Alba Iulia,
care, deși îsi onorează în condiții
mult mal bune obligațiile contrac
tuale. continuă să aibă restante la
anumite poziții. Pentru a urmări li
vrările si a le impulsiona, delegații
întreprinderii îsi desfășoară acrivi-

PRODUSE NOI, MODERNE
întreprinderea „Timpuri noi"
din Capitală. De la începutul
acestui an, în secția prelucrări
mecanice — care cuprinde 12
linii tehnologice de fabricație a
pieselor și subansamblelor pen
tru motoarele și compresoarele
recent asimilate în fabricația de
serie — șase linii tehnologice

sint complet modernizate, dota
te cu utilaje cu un înalt grad
de automatizare, de o mare pre
cizie în execuție, cu productivi
tate mult sporită. Pe aceste
linii tehnologice automate a
început de curind fabricația
compresoarelor de mare capa
citate D-120 și D-140. în Ima

Unul din obiectivele economice majore urmărite în mod constant
de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu se referă la
reducerea accentuată a consumurilor materiale, economisirea severă și
gospodărirea judicioasă a resurselor energetice. Această cerință a fost
din nou subliniată de secretarul general al partidului la reoenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al C.G. al P.C.R., precizîndu-se că cerce
tarea științifică și ingineria tehnologică, împreună cu ministerele, cen
tralele șt întreprinderile, trebuie să acționeze în modul cel mai ferm
pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie.
în ancheta de astăzi ne oprim asupra cîtorva inițiative, soluții șl
acțiuni practice elaborate de specialiștii institutului de cercetare științi
fică si inginerie tehnologică pentru construcțiile de mașini din București.

Institutul are de fapt în atenție
două obiective esențiale : valorifica
rea cu maximă eficiență a metalului,
in conexiune directă cu cea a eco
nomisirii acestei materii prime atit
de costisitoare. Statutul Institutului
— principal furnizor de tehnologii
pentru prelucrarea ,Ja rece" a me
talului — obligă la o viziune com
plexă asupra aspectelor ce se cer
rezolvate obligă
la o anume strat
tegle care re
unește toate ve
rigile procesului
de cercetare. începind cu pro
iectarea de echi
pamente. conti
nued cu elabo
rarea tehnologii
lor de prelucra
re si încheindu-se
cu
conceperea
unor soluții de
recondltionare și
refolosire a me
talului sub orice
formă ar fi el.
Toate acestea se
conjugă cu un
efort nu mai
puțin
susținut
pentru întărirea
răspunderii fată
de
respectarea
disciplinei tehno
logice. Directorul Institutului. In
ginerul Gheorghe Prodan, ne pre
ciza :
„Avind în vedere direcțiile, orien
tările și sarcinile stabilite de con
ducerea partidului, institutul nostru
$i-a orientat întreaga activitate pe
programe prioritare vizînd. sub toate
aspectele, înfăptuirea acțiunii de
modernizare a unităților industriale
din ramura industriei constructoare
de mașini. Firește. printre aceste
programe la loc de frunte se află, și
cel ce are in vedere reducerea con
sumurilor materiale și energetice. El
este astăzi un capitol de plan dis
tinct in activitatea noastră, cuprin
zând un mare număr de teme de
cercetare. De pildă, lncepind încă
din anul trecut am analizat propu
nerile de reducere a consumurilor
de metal pentru principalele produ-

se sau grupe de produse și au fost
selecționate 62 de măsuri generalizabile. Totodată, institutul a difuzat
o propunere de extindere a unui nu
măr de 127 tehnologii și utilaje mo
derne. dintre care 30 au ca efect
reducerea consumurilor. Eficiența economlcă, atit a temelor de cercetare,
cit și a soluțiilor propuse de noi si
asimilate in întreprinderi in anul

gine, aspect de muncă de la
prelucrarea blocurilor motoare
și carterelor de compresoare,
cu ajutorul centrului de prelu
crare automată CPH-2 cu co
mandă numerică, recent pus
în funcțiune. (Eugen Dichiseanu).

metal ne-a vorbit șl inginerul Flore»
Dinei, șeful atelierului de proiectare
tehnologică și constructivă asistată
de calculator : „De mal multă vre
me, ne-a spus interlocutorul, am abordat problema debitării tablelor
după planuri de croire realizate cu
ajutorul calculatorului. Avem de acum pachete de programe destinate
atît mașinilor de debitare comandate
cu celulă fotoelectrică, cit șl mașinilor de debitat cu comandă numerică. Sistemul este deja aplicat la
întreprinderea de mașini grei.»
București, „Metalurgica" Buzău, întreprlnderea de construcții metalic»
Bocșa, Combinatul de utilaj greu
din Iași, întreprinderile mecanic»
din Mirșa și Sibiu și aproape geparalizat în șantierele de construețll navale. Cu toate acestea, el est»
insuficient preluat, puțind fi aplicat in alte zeci de întreprinderi din
tară. Efectele ecenpmice sint. cu
adevărat toarta
mari. Fată da
procedeele clasice de lucru ereste gradul de fo
losire a metalu
lui cu 8—10 la
sută. La Bocșa,
de pildă, numai
prin aplicarea acestei soluții se
obține anual o
economie de cir
ca 3 000 tone da
tablă".
în structura resurselor materia
le de bază ale economiei, un loc
important il ocupă
materiile
prime si materia
lele recuperate,
precum și ener
gia refolosibllă.
în cadrul institutului, problemele
recuperării și refolosirii mate
rialelor sint cercetate de către
un colectiv specializat in concepe
rea tehnologiilor specifice de recondltlonare. „Importanța deosebită
a procesului de valorificare prin
«condiționare a unor piese și subansamble din industrie o știm cu to
ții. ne-a spus ing. Nicolae Stănciulescu, șeful acestut compartiment.
Amintesc doar că, pe această cale,
urmează, conform programului sta
bilit Si ad-Optat anul trecut, să se
asigure pe ansamblul economiei
peste 60 la sută din necesarul de
piese și subansamble de schimb. în
ceea ce ne privește, am abordat o
serie de teme de cercetare, unele
deja finalizate cu tehnologii de re
cuperare. Aș aminti aici doar două
din tehnologul» recent elaborat» de
noi. In primul rînd, tehnologia de
recondltionare a pistoanelor pompe
lor de extracție a petrolului, apli
cată la Întreprinderea de reparații
motoare grele și instalații petrolie
re de la Poiana Cimpina, care nu
numai că permite repunerea in func
țiune a pompelor utllizînd aceleași
pistoane, dar. prin procedeul de rv •
condiționare găsit de noi. asiguî r
creșterea duratei de funcționare a
pompelor de 8—10 ori. O altă pro
blemă deosebită pe care am reușit
s-o soluționăm este cea a recondlționării arborilor pentru morile de
cărbune — piese ce cîntăresc 7—8
tone. Au fost recondiționate astfel,
la Întreprinderea „Vulcan" din
București, circa 20 asemenea arbori
din oțel special, care costă fiecare
circa o jumătate milion de lei".

In unități constructoare de mașini:

Cercetarea a răspuns unor cerințe
de reducere a consumurilor, lipsește
însă un răspuns esențial: de ce se
aplică așa de lent noile tehnologii?

tatea o mare parte din timpul lor
de lucru in aceste unităti.
Așa cum ne-a informat inginerul
Lucian Mititelu, director comercial,
la ora actuală contractarea producției
anului viitor se află Ia început. Se
apreciază însă că nu vor exista
probleme in această privință. în anul
1989 producția de export va ti mai
mare decit in acest an. Or. au fost
primite comenzi importante pe ambe e relații de decontare si sint in
c.irs de perfecționare contractele. Au
fost primite, de asemenea, comenzi
Si de la unităti din tară. încă deo
camdată acestea nu intră in discu
ție intrucit nu se cunoaște la această
oră dacă solicitantii vor beneficia
de repartiții.
In legătură cu asigurarea bazei
tehnico-materiale. este de subliniat
faptul pozitiv că acțiunea de con
tractare a reperelor prin sistemul
colaborărilor se află în faza finală,
în schimb, s-au primit foarte puține
cote si repartiții pentru materii pri
me și materiale.
Cum am mal precizat, aici se in
troduc in fabricație noi si noi pro
duse. Din acest punct de vedere, si
anul 1989 va fi un an bogat. In pa
ralel cu realizarea noilor mașinlunelte. este prevăzută asimilarea
unor componente în alte întreprin
deri industriale. De exemplu: pentru
un nou tip de strung automat multiax, Întreprinderea optică română
București trebuie să producă mi
croscopul ontic pentru reglarea scu
lelor, iar întreprinderea de mecanică
fină București — scule din carburi
metalice sinterizate si bucși de ghi
dare. Mai toate strungurile noi pressupun asemenea colaborări. Finali
zarea lor la termenele prevăzute va
depinde in bună măsură de modul în
care această cooperare se va desfă
șura.

Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scînteii"

1987. este semnificativ ilustrată de
următoarele cifre : reducerea cu cir
ca 13 000 tone a consumului de me
tal. diminuarea cu 154 000 MWh a
consumului de energie electrică șl cu
555 tone combustibil convențional.
Cu toate rezultatele bune obținute,
activitatea de introducere în indus
tria constructoare de mașini a teh
nologiilor noi și avansate nu se ri
dică totuși la nivelul cerințelor im
puse de etapa actuală, existind unele nereallzări datorate necorelării
cercetărilor cu termenele de punere
în funcțiune a obiectivelor de inves
tiții. Tocmai de aceea insistăm in
continuare pentru o mai bună co
relare a secțiunilor de plan si pen
tru promovarea cu mai mult curaj
a tehnologiilor moderne In scopul ri
dicării pe o treaptă calitativ supe
rioară a producției și competitivită
ții produselor".
In ansamblul măsurilor luate pen
tru reducerea consumurilor materia
le si energetice, perfecționarea teh
nologiilor de lucru are o importanță
cu totul deosebită. Un asemenea
mod de a privi problema tehnologii
lor este predominant la toate colecti
vele de specialiști din cadrul insti
tutului. „Alegerea tipurilor de teh
nologii pe care Încercăm să le pro
movăm in unitățile industriei con
structoare de mașini se faoe lulnd in
considerare, în primul rînd. econo
misirea metalului si energiei, ne pre
cizează tng. Vladimir Bernacki. Aceasta este calea cea mai directă
pentru reducerea cheltuielilor de
producție și deci, pentru creșterea
eficientei economice. Un exemplu
semnificativ in acest sens îl oferă
modernizarea tehnologiei de realiza
re a unor tipuri de rulmenți. Astfel,
prin matrițarea de precizie a oțelu
rilor și extrudarea la rece a otelu
rilor de comentare (cu conținut re
dus de carbon și mai ieftine) s-au
îmbunătățit substanțial indicii de utilizare a metalului, care au ajuns la
75 la sută în cazul inelelor de rul
menți cardanici și la 65 la sută la
cei radiali axiali, față de o medie de
40—45 la sută în cazul forjării inele
lor ne mașini de forjat orizontale.
Numai că extrudarea la rece, teh
nologie de prelucrare cu importante
efecte economice, este incă destul de
timid aplicată in țara noastră. Par
țial. ea este aplicată în circa 30 de
întreprinderi, dintre care se remar
că întreprinderile de autocamioane
din Brașov, mecanică fină din Sinaia,
I.M.A.S.A. Sfintu Gheorghe, „Sinterom“ Cluj-Napoca și altele. Este și
motivul pentru care această tehno
logie figurează printre cele propuse
de noi spre generalizare".
Tot de preluarea șl generalizarea
unei tehnologii moderne, neconvantionale de data aceasta, menită să
ducă la reducerea consumurilor de

Soluțiile prezentate sint departe
de a epuiza tehnologiile elabora
te in această unitate de cercetare
pentru economisirea metalului,
pentru mai buna si eficienta lui
utilizare. Pentru a marca însă mo
dul 9erios și responsabil in care
este abordată această problemă
transcriem o afirmație a directo
rului institutului : „In Industria
constructoare de mașini se consu
mă sute de mii și chiar milioane
de tone de metal. Economiile insă
se obțin din kilogramele și chiar
zecile de grame rezultate prin
proiectarea sau «proiectarea a mii
de repere, prin modificarea mul
tor tehnologii. Este o muncă mi
găloasă. care pretinde tenacitate și
Spirit inventiv, dar ne-am anga
jat cu toată hbtărirea in această
direcție și dorim să amplificăm
bunele rezultate obținute pînă
acum".
O opinie care relevă spirit gos
podăresc. angajare și responsabi
litate față de modul în care este
utilizată o materie primă atit de
importantă cum este metalul.

Vlaicu RADU

1
I
I
|
.
j
|
■
i
I
î
J
I
|
j
1
4
J
]
i
)
<

j

SCÎNTEIA — marți 11 octombrie 1988

PAGINA 3

» REPORTAJE • NOTE > INFORMAȚII _____ Cronica zilei
Pentru cine n-a mai
trecut de peste un an
prin zona centrului is
toric al orașului. Piața
„23 August" (Plata Sfatu
lui) inima acestui centru,
ii va lăsa astăzi o adincă
impresie. Și aceasta pentru
că Piața „23 August" care
a trăit, Ia fel cu întregul
centru istoric, zbuciumul
multor evenimente istorice
cu profunde rezonante în
viața și conștiința poporu
lui nostru, cunoaște astăzi,
asemănător întregului mu
nicipiu. importante înnoiri.
O demonstrează noua ei în
fățișare, care întrunește aprecierile unanime ale ce
lor care o văd — specialiști
și nespecial iști. în legătură
cu această nouă realizare
de excepție a brașovenilor,
am solicitat lămuriri de la
dr. ing. Gh. Neagu. direc
torul institutului „Proiect"
din Brașov, ai cărui proiectanți și specialiști și-au
pus în valoare, prin aceas
tă lucrare. întregul lor ta
lent, priceperea și fantezia.
— Municipiul Brașov, ne
spune dînsul, are o situa
ție pareciim diferită față
de alte localități urbane
din țara noastră, în sensul
Că el va dispune peste pu
țină vreme de două zone
centrale : centrul istoric,
sau Brașovul vechi, cum
i se mai spune, și viitorul
centru civic. Organele lo
cale de partid și de stat le
acordă în egală măsură atenția cuvenită. Cel mai
viu exemplu sînt lucrările
executate recent in zona
Pieței „23 August" și care
vor continua si In restul
centrului istoric.
— Despre ce fel de lu
crări este vorba 7 Ce s-a
urmărit și se urmărește
prin executarea lor 7
— în mare, se urmăresc
două obiective : mai intîf,
protejarea șl punerea în
valoare a patrimoniului is
toric $1 cultural din aceas
tă zonă ; în al .doilea rînd,
«vitalizarea unor funcții
ale zonei, cum sint func
țiile comerciale, turistice,
estetice etc.
Desigur, prin pitorescul
său. ca șl prin spiritul și
tradițiile gospodărești ale
locuitorilor Iul, Brașovul a
constituit dlntotdeauna un
puternic punct de atracție
pentru toți locuitorii pa
triei noastre. O dată cu
scurgerea timpului, func
țiile subliniate de interlo
cutorul nostru și-au pier
dut din importanță, n-au
ținut pasul cu puternica
dezvoltare economică, edilitar-gospodărească și tu-

ristică a localității, ceea ce
a făcut ca ele să nu mal
răspundă exigențelor ac
tuale. Este și cazul Pieței
„23 August", care, datorită
perpetuării unor stări de
lucruri — transformarea ei
în cel mai important loc
de parcare auto, organiza
rea neinspirată a rețelei
comerciale, cu magazine
fără o personalitate dis
tinctă, neîntreținerea co
respunzătoare
a
clădi
rilor etc, — a făcut ca și
această zonă să piardă din
importanță și să nu mai
trezească intregul interes
pe care-1 merită.
Acțiunea de restaurare și
punerea în valoare a clădi
rilor din zona Pieței „23
August", de revitalizare
a funcțiilor amintite, au în
ceput cu un an și ceva in

rețele. Șt au continuat apoi
cu lucrările de bază, care
s-au desfășurat concomi
tent atit la executarea pa
vimentului pieței, cit și la
clădirile din jur, in special
la frontoane. Mult interes
s-a acordat aducerii fiecă
rei clădiri la forma și în
fățișarea avută la un mo
ment dat în trecut, ceea ce
s-a dovedit a nu fi o trea
bă simplă, dat fiind faptul
că în decursul vremii, clă
dirile au suferit modifi
cări. Așa s-a întimplat,
mai ales, cu zugrăvelile.
La unele clădiri s-au găsit
cite 4—5 și chiar 6 straturi
suprapuse de zugrăveli, in
cele mai diferite culori. La
fel s-au petrecut lucrurile
cu elementele decorative.
Specialiștii s-au oprit insă
la elementele și culorile

Chip nou pentru
Brașovul vechi
urmă. De ce lucrările au în
ceput mai întîl cu această
zonă este ușor de înțeles.
Este zona de care își leagă
numele atitea și atitea
evenimente istorice și cul
turale din viața poporului
nostru, cum este acela —
ca să ne referim la un sin
gur exemplu — legat de
prima Unire cînd Mihai
Viteazul a convocat aici
Dieta Transilvaniei, apoi
existența numeroaselor așezăminte cu valoare isto
rică și arhitectonică deose
bită. Așa cum au demon
strat-o faptele, restaurarea
acestei zestre de preț a pa
trimoniului nostru națio
nal a cerut mari eforturi
din partea istoricilor și
proiectanților, ale căror
studii au durat cîțiva ani.
Efortul a însemnat o vastă
investigație a documente
lor de arhivă și de litera
tură. Munca aceasta s-a
desfășurat în paralel și
combinat cu alte studii : în
domeniul circulației ru
tiere și pietonale, a prote
jării mediului înconjură
tor, a organizării unui co
merț modern, civilizat etc.
Practic, lucrările au dema
rat prin aducerea „la zi"
a gospodăriei subterane în
sensul înlocuirii și modernizării întregului sistem de

SUCEAVA : Manifestări
politico-educative pentru
muncitorii forestieri

specifice cele mai origina
le, căutînd să asigure pen
tru fiecare clădire și pe
ansamblul pieței o armoni
zare a culorilor.
Nu mai puțin delicate șl
dificile s-au dovedit lucră
rile de revitalizare a rețe
lei comerciale. Aici prolectanții institutului „Proiect",
în strînsă conlucrare cu
specialiștii Direcției comer
ciale. s-au întrecut pe ei
înșiși prin gustul și fante
zia de care au dat dovadă.
Numai cine a cunoscut ve
chile spații comerciale, cu
limitele și neajunsurile
lor, ie poate aprecia pe
cele de astăzi. Mai întii că
în rețeaua magazinelor din
această zonă «-a produs o
restructurare, sub aspec
tul destinației și profilului.
Apoi că fiecare magazin
s-a amenajat — ca struc
tură și mobilare — in
funcție de noua lui desti
nație, urmărindu-se prin
aceasta practicarea unui
comerț mai elevat. Se poa
te afirma că fiecare unita
te este, din acest punct de
vedere, un unicat.
Pavimentul pieței a de
venit șl el de nerecunos
cut, atit din punct de ve
dere funcțional cit și este
tic. El este conceput și
executat pe trei platfor
me, legate între ele prin

gradene din bazalt tăiat,
care asigură circulația pie
*
tonală in toate sensurile,
cit și o mai bună punere
in valoare a monumente
lor istorice din jur, in spe
cial a Casei Sfatului. Pavi
mentul este realizat din
pietre naturale — bazalt
și andezit — folosite și
pină acum în această pia
ță, dar care au fost puse
mai bine în valoare prin
înnobilarea lor cu ștraifurl
de marmură. Buna inspi
rație a proiectanților se
regăsește și în mobilarea
șl decorarea pieței, asigu
rată, printre altele, prin
piese fixe, cum sînt fîntîna
dinamică cu orgă de apă șl
lumină, fîntîna cu apă po
tabilă, o adăpătoare pen
tru porumbeii atit de nu
meroși aici, jardiniere șl
bănci (fixe și mobile), citeva mici zone de ver
deață.
Ciștfgul realizat prin lu
crările executate nu constă
numai in noua înfățișare
pe care o are acum Piața
„23 August", ci și în altce
va. poate tot atit de valo
ros : ea a fost redată ex
clusiv pietonilor, devenind
în felul acesta și un loc de
odihnă și agrement pentru
ei. Totodată, prin desfiin
țarea parcării autovehicu
lelor s-a realizat un alt
cîștig la fel de valoros :
s-a dus capăt poluării în
tregii zone, cu efecte bine
făcătoare nu numai asu
pra stării de sănătate a
oamenilor, dar și a monu
mentelor istorice și cultu
rale din jur.
Prin volumul și comple
xitatea lucrărilor, ca șl a
timpului scurt în care s-au
executat, acțiunea de pu
nere în valoare a zonei
Pieței „23 August" din
Brașov se alătură altor
două acțiuni care s-au
constituit într-un examen
al competenței și dăruirii
brașovenilor — realizarea
aducțiunii de apă Prejmer
— Brașov și a primei linii
de tramvai a municipiului.
Toate trei au făcut do
vada puternicului poten
țial creator și constructiv
al Brașovului, a unei largi
capacități de mobilizare a
organelor de partid și de
stat ale municipiului și ju
dețului.
Piața „23 August" este
primul dintre obiectivele
amplului program de pu
nere în valoare a centrului
istoric al Brașovului. Ur
mează alte acțiuni con
structive de amploare des
pre care vom relata la
timpul potrivit.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scințeii"

Unități turistice in județul Satu Mare

20,00 Telejurnal
123 PiiorlUți in economie
&.4S Fapte de muncă — fapte de con
știință. Reportaj
«1,03 Arii celebre din opere și canțo
nete (color). Interpretează bari
tonul Nicolae Heriea
«1,40 imagini din R.P.D. Coreeană —
documentar (color)
21,S0 Telejurnal
22,00 închiderea programului

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Caligula — 18; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18
• Opera Română (13 18 57) : Cosette
(premieră) — 18
Teatrul de
operetă
(13 83 48) :
kiahoma — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18
• Teatrul
Mic
(14 70 81) : Ivona,
principesa Burgundlel — 19
O Teatrul
Foarte
Mie (14 09 05) :
Bătrina și hoțul — 19,30
• Teatrul „Nottafa" (59 31 03, sala
Magheru) : Floarea de cactus — 18;
(sala Studio) : La un pas de fericire
— 18,30
• Teatru! Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Arta conversației — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : CIntă, ciocirlie !
— 18
• Teatru! evreiesc de stat (20 39 70.
la Teatru! de comedie) : Cum se
cuceresc femeile — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Mary Poppins — 17

S

Zestrea edilitară a județului Arad
a sporit in acest an cu 1 292 apar
tamente nou construite, fapt ce
constituie încă o dovadă a consec
venței cu care se înfăptuiește, și
în acest domeniu, politica socială a
partidului și statului nostru. Alte
citeva sute de familii de oameni ai
muncii se vor muta în apartamente
noi în perioada care a rămas pină
Ia sfirșitul acestui an. Numai în
luna octombrie se vor da în folo-

sință peste 200 de apartamente, Ia
care se execută ultimele lucrări de
finisare. Este deosebit de semnifi
cativ faptul că. din totalul aparta
mentelor construite în acest an în
județul Arad, 264 se află in co
munele județului și sînt destinate
specialiștilor din agricultură, altor
categorii de oameni ai muncii ce
își desfășoară activitatea In loca
litățile respective. (Tristan Mlhuța).

GHEORGHENI : Amplă dezvoltare economică
și socială
Fiecare dintre anii de după Con
gresul al IX-lea al partidului a în
semnat și pentru orașul Gheorgheni tot atitea trepte ale deve
nirii. ale ridicării nivelului de trai
material și spiritual al locuitorilor
săi. Puternica dezvoltare industria
lă a orașului, materializată in con
struirea unor mari unități, cum sînt
întreprinderea mecanică. între
prinderea de utilaje și piese de
schimb. întreprinderea de stofe de
mcjbilă. întreprinderea de prelu
crare a lemnului și altele, datorită
cărora producția industrială a
crescut de la 250 milioane lei în
1965 la circa 2 miliarde lei în pre
zent, a condus la înființarea de
noi locuri de muncă, la sporirea
substanțială a veniturilor oameni-

lor muncii, la creșterea puterii lor
de cumpărare, fapt exprimat și
prin dinamica desfacerilor de
mărfuri, care a sporit in prezent,
fată de 1965, de aproape 5 ori.
Dar glorioșii ani ai „Epocii
Nicolae. Ceausescu" au însemnat
pentru Gheorgheni o amplă dez
voltare și în plan social-cultural.
S-au înălțat și pus la dispoziția
oamenilor muncii peste 4 000 apar
tamente. au apărut noi cartiere și
bulevarde, care dau o nouă și mo
dernă înfățișare orașului ; s-a con
struit un nou centru de Cultură si
creație „Cintarea României" ; s-au
ridicat noi școli în care învață 3 200
elevi, un patinoar artificial, autogară, un complex turistic, nume
roase unități comerciale și presta
toare de servicii. (Nicolae Șandru).

CLUJ : Simpozion tehnico-științific
La CIuj-Napoca s-au desfășurat
lucrările unui simpozion national
tehnico-științiflc, in cadrul căruia
specialiști din institutele de cerce
tare, proiectare și de învățămint
din unități de constructii-montaj și
de distribuție si transport al ener
giei electrice au dezbătut probleme
privind concepția, realizarea și sis
tematizarea rețelelor de transport
al energiei electrice, modernizarea
activității de exploatare a instala
țiilor electrice, optimizarea func-

ționării rețelelor și utilizarea teh
nicii de calcul în conducerea sis
temelor de transport și distribuție
a curentului electric. Simpozionul
a oferit posibilitatea extinderii și
generalizării unor tehnologii mo
derne și a experienței dobîndite
de o serie de unități în îmbunătă
țirea activității de cercetare și pro
iectare. de construcție și exploa
tare rațională a rețelelor electrice.
(Marin Oprea).

TIRGU JIU : Complexe turistice și de agrement
Prin vrednicia constructorilor
din cadrul brigăzii Vădeni a An
treprizei de construcții hidrotehnice
„Jiul", cărora li s-au alăturat un
mare număr de cetățeni, la Tîrgu
Jiu s-a încheiat de 'curind amena
jarea turistică și de agrement a Ia
cului „Debarcader". Prevăzut cu
insulă si pod suspendat, care face
legătura cu alte puncte de atracție,
lacul a fost complet îndiguit. in
tr-o geometrie nouă, elegantă, iar

taluzurile interioare au fost îmbră
cate in plăci de beton. De mențio
nat că in vecinătate se află in sta
diu final de construcție un modern
complex de agrement al tineretu
lui. prevăzut cu hotel, unități de ali
mentație publică, piscină., săli si
terenuri pentru atletism s: locuri
sportive, armonios integrate în pi
torescul natural. Toate acestea con
feră zonei o notă aparte de con
fort si civilizație. (Dumitru Prună).

MUREȘ : Volum sporit de materiale refolosibile
în județul Mureș au fost recupe
rate și puse la dispoziția unităților
economice importante cantități de
metal și alte materiale utile eco
nomiei naționale. Astfel. în urma
unor largi acțiuni Coordonate de
întreprinderea județeană de resort
— la care au participat, alături de
pionieri și elevi, membri ai orga
nizațiilor de tineret, de masă și
obștești, precum și alte categorii
de cetățeni — în perioada oare a
trecut din acest an au fost recupe
rate și puse la dispoziția întreprin-

derilor industriale 59 337 tone otel,
17 680 tone fontă. 568 tone cupru,
504 tone alamă. 288 tone bronz, 474
tone plumb. 1 164 tone zinc și alu
miniu, precum și însemnate canti
tăți de cioburi din sticlă, hîrtii și
cartoane, materiale plastice și al
tele. O dată cu acțiunea de recu
perare a acestor materiale din uni
tăți economice și de la gospodăriile
populației, o atenție deosebită s-a
acordat pregătirii și sortării aces
tora pe tipuri de materiale.

ft .

......

Cu ocazia împlinirii a 125 de ani
de la înființarea liceului „George
Coșbuc" din orașul Năsăud, cadrele
didactice și elevii acestei presti
gioase instituții de invățâmint
românesc au adresat tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, o telegramă în care
exprimă sentimentele de adincă dra
goste și recunoștința față de con
ducătorul partidului și statului nostru
pentru marile realizări dobîndite de
poporul român in perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al par
tidului. pentru minunatele condiții
de muncă și învățătură create tine
rei generații.
Telegrama exprimă, de asemenea,
considerația și respectul elevilor și

*

La București au început, luni. lu
crările celei de-a XIV-a sesiuni a
Comisiei mixte guvernamentale de
cooperare economică dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Turcia.
Cele două delegații, conduse de
Gheorghe Oprea, nrim vicenrim-ministru al guvernului. președintele
părții române in comisie, și Ab
dullah Tenekecî. ministru de stat,
președintele părții turce in comisie.
★

Cu prilejul celei de-a 43-a aniver
sări a creării Partidului Muncit din
Coreea, însărcinatul cu afaceri adinterim al Republicii Populare De
mocrate Coreene la București, Zu
Iăn Cian, a organizat, luni, o gală
de film-cocteil.
Au participat adjuncți de șefi de

ta Complexul expoziționa! din
Piața Scințeii a avut 1oc. luni, o
conferință de presă, organizată cu
prilejul apropiatei deschideri a celei
de-a XIV-a ediții a Tirgului inter
național București — T.I.B. ’88.
Desfășurată sub tradiționala deviză
„Comerț — cooperare — dezvoltare
— pace", actuala ediție a presti
gioasei manifestări economice inter
naționale de la București, ce se va
desfășura între 12 și 22 octombrie,
reunește peste 700 de centrale in
dustriale, întreprinderi producătoare,
institute de cercetare șl întreprinderi
de comerț exterior românești și mai
bine de 550 de firme din 45 de țări
de pe toate continentele, care expun
o mare varietate de produse. Un
număr de 30 de țări — Albania, Aus
tralia, Austria, Belgia, Bulgaria, Ca
nada, Cehoslovacia, Chile, Cuba,
Egipt, R.D. Germană, R.F. Germa
nia, India, Irak, Israel, Italia, Iu
goslavia, Japonia, Libia, Norvegia.
Pakistan, " Polonia, Spania, Suedia,

SOCIETATEA OFERĂ, SOCIETATEA PRETINDE

Turiștii care vizitează județul
Satu Mare au la dispoziție citeva
unități turistice de mare atracție,
care se constituie în tot atitea agreabile locuri de popas. Astfel, in
localitatea Tășnad. pe drumul na
țional Cărei — Marghita. la kilo
metrul 27. hotelul TRANSILVA
NIA dispune de camere conforta
bile, restaurant, precum și de un
ștrand termal.
Hanul VRAJA VIILOR, situat
lingă orașul Cărei, pe drumul na
țional Cărei — Satu Mare, are 50
de locuri de cazare categoria I. in
camere confortabile, restaurant și
bar de zi.

• Teatrul „Țăndărică" (ÎS 23 77, sala
Victoria) ; Șoricelul și păpușa — 10;
15: (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) :
Poveste despre marionetă — 15
• Circul București (10 41 95) ; Mara
tonul circului — 19

cinema
• Hanul dintre
dealuri :
SCALA
(1103 72) — 0: 11.15; 13,30; 15,45; 18:
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13;
15; 17; 19. EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Nelu : UNION (13 49 04) — 9: 11;
13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) —
9; 11.30; 14;
16,30;
19,
GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,30: 14: 16,30; 19
0 Novăceștil : LIRA (317171) — 9;
11; 13, ARTA (213186) — 9; 11; 13
O Artista, dolarii șt ardelenii : LIRA
— 17: 19, la grădină — 20
0 Pruncul, petrolul și ardelenii i
ARTA — 15: 17; 19
0 Să-ți vorbesc despre mine i DRU
MUL SĂRII (31 2» 13) - 15; 17; 19
0 In fiecare zi ml-e dor de tine :
PACEA (71 3085) — 9; 11; 13; 15;
17; 19

Din Satu Mare, spre Sighetu
Marmației. pe DN 16. la kilome
trul 42. lingă localitatea Vama, in
mijlocul Țării Oașului, un drum
lateral asfaltat duce la CABANA
TEILOR, amplasată intr-o pădure.
Cabana are locuri de cazare și în
căsuțe.
în masivul Oaș. la 809 metri al
titudine. se află cabana SÎMBRA
OILOR, loc de popas original și
plăcut, cu locuri de cazare, spațiu
pentru amplasarea de corturi și
restaurant.
în fotografie t Cabana Teilor.

0 Păstrează-mă doar pentru tine :
VIITORUL

0 Gheața
(15 87 67)
17,45; 20

(10 67 40) — 15; 17; 19
verde :
LUCEAFĂRUL
— 8,45; 11; 13,15; 15,30;

0 Școala tinerilor căsătoriți :

STU
13,30;

DIO (59 53 15) — 9,30;
11,30;
15,30; 17,30; 19,30
0 intercepția ; LUMINA (14 74 16) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Program special pentru copil și
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11;
13; 13; 17; 19
0 Dragonul alb : TIMPURI NOI
(156110)
— 9;
11;
13,15;
15,30;
17,45; 20
0 Ultima
tntllnlre :
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
0 Fata fără zestre :
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 19
0 Misiune
specială :
GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Johan Strauss, regele neincoronat
ai valsului : POPULAR (35 15 17) —
15; 17; 10
• Agentul straniu: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
0 Locuri tn inimă : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la
grădină — 20
0 Jandarmul
șl
Jandarmerițele :
FLAMURA (35 77 12) - 9; 11; 13; 15;
17; 1»

Opinia publică, marele număr de
iubitori ai sportului din țara noastră
au urmărit evoluția si rezultatele
reprezentanților culorilor românești
la Olimpiadă; așa cum de altfel ur
măresc evoluția sportivilor noștri in
toate celelalte competiții interne si
internaționale, cu viu interes, cu
speranța, întru totul îndreptățită, ca
ei să obțină rezultate la cel mai bun
nivel, care să exprime pe măsură
condiția sportului din tara noastră.
în ultimi ani, ca și la recentele
Jocuri Olimpice de vară, sportul
nostru a înregistrat unele rezultate
notabile. în acest sens merită a fi
apreciate performantele medaliatilor
cu aur, precum și ale altor spor
tivi medaliați. Dar atit înainte, cit și
in timpul desfășurării Jocurilor
Olimpice, după încheierea acestora,
și-a făcut loc o stare de automultumire, uneori chiar cu accente eu
forice. atit Ia organismele oare
poartă răspunderea pentru miș
carea noastră sportivă, cit si în presa
de specialitate. Ziarul de specialitate
a dat tonul în această privință, lăudînd. fără rezerve — ca de altfel
si alte mijloace de informare in
masă — prezenta și rezultatele
delegației noastre sportive. Nu numai
pentru specialiști, ci si pentru ama
torul de sport, in general, este evi
dent că aceste aprecieri vin in con
tradicție flagrantă cu rezultatele de
ansamblu obținute, comparate atit
cu cele înregistrate la alte ma
nifestări sportive internaționale, dar
mai ales comparate cu posibilitățile
Si condițiile create mișcării sportive
din tara noastră de a se exprima in
întilnirile internaționale, la cel mai
bun nivel.
S-a acreditat ideea că rezultatele
de ansamblu modeste (deși o ase
menea apreciere nu s-a făcut pu
blic) s-ar datora neparticipărli spor
tivilor noștri Ia un număr de disci
pline sportive. în această ordine de
idei e de remarcat, in primul rind.
faptul că la disciplinele la care au
participat, cu unele excepții, nu
s-au obținut rezultate pe măsura
așteptărilor : Ia unele discipline si
probe s-au înregistrat chiar rezul
tate absolut nesatisfăcătoare. Este
exemplul luptelor greco-romane,
scrimei Și caiacului-canoe. ramuri !n
care altădată, la competițiile olim
pice și in alte mari întreceri, repre
zentanții noștri emiteau pe bună
dreptate pretenții la medalii, și le
luau, iar de data aceasta n-au adus
nici o medalie, sltuindu-se pe locuri
necorespunzătoare. 19 olimpici nu au
adus sportului nostru nici măcar
cite un punct I Dar de ce nu au
participat sportivii noștri decit la
10 din cele 23 de discipline Cu
prinse în programul olimpic ? în
primul rînd, pentru că la une
le din ele nu s-au calificat și
este de notat in această privință că
nu s-au calificat la nici unul din
jocurile de echipă — fotbal, handbal,
volei, baschet, polo etc. Acesta este
rezultatul unei pregătiri de ansam
blu foarte deficitare la aceste spor
turi. ca și la altele, de altfel. în ce
privește handbalul, de exemplu.

după ce a deținut supremația mon
dială multi ani la rînd. s-au produs
grave scăderi ale nivelului de pre
gătire. ale nivelului competițional,
soldate cu pierderea locurilor frun
tașe pe care această disciplină spor
tivă le-a ocupat în ierarhia interna
țională. în fotbal, de foarte multă
vreme s-a instaurat o stare de lu
cruri complet necorespunzătoare —
indisciplină, efort minim in pregă
tire. o conduită morală potrivnică
înaltei performante, acte și atitudini
incorecte din partea unor conducă
tori de cluburi, antrenori, arbitri și
jucători — comportamente pe care
federația de specialitate le tolerea
ză de la an la an. iar conducerea
mișcării sportive nu ia atitudinea
corespunzătoare pentru eliminarea
manifestărilor de nepermisâ Îngă
duință sau de incompetență.
La organismele sportive și la unele organizații obștești cu atribuții
în sport s-au instaurat de mai multă
vreme unele concepții eronate des
pre rolul sportului și implicit des
pre răspunderile lor. organele spor
tive locale, conducerile de cluburi și
asociații, precum și unele comitete
de sindicat și organizații ale U.T.C.
limitlndu-și preocupările — și aces
tea nu la nivel corespunzător — la
unul sau două sporturi, cu deosebire
la fotbal. Aceasta restrînge mult și
păgubitor posibilitățile de antrenare
și afirmare a maseior largi de oa
meni, îndeosebi tineri, în diferite dis
cipline sportive. Pentru unele din
aceste organisme, marea competiție
sportivă națională „Daciada" nu re
prezintă ceea ce înseamnă în fapt
această competiție și ar trebui să fie
in fiecare localitate, în fiecare uni
tate — izvorul principal de depista?
re. selecționare si pregătire a unui
număr cit mai mare de tineri pen
tru sportul de performanță. La ră
dăcina acestor concepții și atitudini
se află și insuficienta muncă poli
tică. educativă chemată să orienteze
pe un drum sănătos — în spiritul in
care este concepută întreaga mișca
re sportivă din țara noastră — preo
cupările și eforturile tuturor orga
nismelor sportive și organizațiilor de
masă cu atribuții in sport din toate
unitățile.
Deapre aceste neajunsuri și despre
multe altele se discută de mult, dar
nu în toate cazurile cu folos, de
multe ori steril, fără să se adopte
măsurile ce se impun pentru eradi
carea lor, iar în cele mai multe ca
zuri. neajunsuri grave existente în
diferite ramuri de sport, in modul
de pregătire, de instruire, în spiritul
de angajare a! sportivilor sint tra
tate cu ușurință, nu se spune lucru
rilor pe nume, lipsurile sînt cocolo
șite. în locui analizei exacte și exi
gente se promovează un ton călduț,
se aduc explicații și justificări, toa
te acestea constltufndu-se lntr-o frină puternică pentru progresul miș
cării noastre sportive.
Mișcarea sportivă din țara noastră
a fost Înzestrată in ultimii 13—20 de
ani cu o bază materială complexă și
modernă — săli, terenuri și alte amenajări pentru sport, aparatură —

cadrelor didactice fată de tovarășa
Elena Ceaușescu, eminentă persona
litate politică șl om de știință de
largă recunoaștere internațională, a
Cărei prestigioasă și neobosită acti
vitate a ridicat pe noi culmi învățămintul, știința, cultura și arta româ
nească.
în încheierea telegramei se' ex
primă angajamentul elevilor și ca
drelor didactice de a munci cu ab
negație pentru a-si însuși cele mai
noi cuceriri ale științei, în spiritul
dragostei fierbinți pentru partid și
popor, că vor face totul pentru
transpunerea în viată a hotăririlor
Congresului al XlII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, a idei
lor conținute în Tezele din aprilie.
♦

ana'’zează. în spiritul hotăririlor si
înțelegerilor convenite cu prilejul
dialogului româno-turc la nivel înalt,
stadiul relațiilor economice bilatera
le. posibilitățile de dezvoltare in
continuare a colaborării și cooperării
economice. Industriale și tehnice
dintre România și Turcia In dome
nii de interes comun, de lărgire si
diversificare a schimburilor de
mărfuri.
★

secție la C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai conducerii Ministerului
Afacerilor Externe, al altor minis
tere și instituții centrale, ai unor
organizații de masă și obștești, acti
viști de partid șt de stat, ziariști.

(Agerpres)

În preajma deschiderii Tîrgului
internațional București -1988

De ce nu se ridică performanțele sportive
la nivelul condițiilor create ?

în organizarea Consiliului jude
țean de eduoație politică și cultură
socialistă și a întreprinderii fores
tiere de exploatare și transport. în
județul Suceava a avut loc un am
plu ciclu de manifestări politicoideologice și cultural-educative,
sub genericul „Decada culturii
pentru forestieri". în unitățile eco
nomice de profil s-au desfășurat
schimburi de experiență privind
preocuparea organelor șl organiza
țiilor de partid, de masă și obștești
pentru mobilizarea oamenilor mun
cii din unitățile forestiere de ex
ploatare și transport la realizarea
programelor de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției. in scopul îndeplinirii exem
plare a sarcinilor de plan. Totoda
tă, la cluburile muncitorești șl In
centrele de cultură și creație ..Cin
tarea României" din localitățile
unde trăiesc șl muncesc forestier',
au avut loc expuneri și dezbateri,
întilniri cu brigăzi științifice, sim
pozioane. consfătuiri pe teme juri
dice. vernisajul unor expoziții de
carte social-politică, prezentări de
cărți, șezători literare, medalioane
cinematografice, seri cultural-dlstractive pentru tineret, duminici
cultural-ștlințifice
și
sportive.
(Sava Bejinariu).

tv

ARAD : Sporește zestrea edilitara

s-au investit și se Investesc impor
tante sume pentru Instruirea tehni
cienilor. specialiștilor, pentru pregă
tirea sportivilor, societatea punind
cu generozitate la dispoziție tot ce
este necesar pentru ca sportul româ
nesc să prospere, tn loc să se ana
lizeze cu simt de răspundere modul
în care este folosită această bază
materială, și in general condițiile
create, se adoptă, uneori, un ton re
vendicativ. incercindu-se să se ex
plice insuccesele sau regresele
in anumite sporturi prin in
suficiența condițiilor pentru dez
voltarea unor ramuri. de sport.
Sînt conducători de cluburi și de
asociații sportive, antrenori și spor
tivi foarte insistenți în a cere cu
mult peste ceea ce li se cuvine, in
schimb, de multi ani, oferă — ca
performante — foarte puțin, iar in
multe cazuri absolut nimic. Mentali
tatea după care el pun deasupra
drepturile, tn foarte multe cazuri
exagerate și nemeritate, uitînd de
obligații, degradează vizibil atmo
sfera de muncă, de răspundere, de
angajare ce ar trebui să caracterizeze
fiecare colectiv, pe fiecare sportiv,
antrenor. conducător de club sau
asociație.
Organele Si organizațiile de partid
trebuie să se simtă în mai mare mă
sură răspunzătoare de proliferarea
unor asemenea mentalități si atitu
dini ; în consecință, ele sint chemate
să îmbunătățească substantial munca
politlco-educativă menită să restabi
lească ordinea firească a lucrurilor,
să pună pe primul plan obligațiile
pe care sportivii, antrenorii le au
față de colectivele pe care le repre
zintă. fată de societate. Starea de
lucruri din anumite ramuri sportive
și, în general, spiritul în care este
concepută pregătirea sportivilor, tn
care se desfășoară activitatea de or
ganizare si conducere a activității
snortive trehnie să constituie obiec
tul unei analize temeinice si recnnnsabile din partea organismelor însăr
cinate cu conducerea mișcării spor
tive. din partea specialiștilor si teh
nicienilor, si nu în ultimul rînd din
partea organelor și organizatelor lo
cale de partid, a organizațiilor de
masă, sindicat. U.T.C.. analize care
să pună în evidentă, cu toată exi
gența, neajunsurile serioase care
există, să contureze măsuri eficace
menite să îndrepte hotărît toate ra
murile soortive pe un drum sănătos
de muncă, de seriozitate și respon
sabilitate. pe drumul înaltei perfor
manțe constante. în acest sens, la
rubrica de sport a „Scințeii" vor fi
examinate mai concret unele aspecte
ale mișcării sportive, vor fi Oglindite
opinii, propuneri de măsuri din oas
tea tuturor celor care sînt ală'uri de
sport, care privesc cu multă respon
sabilitate sarcinile din acest dome
niu. care doresc cu adevărat — b-țn
fapte, nu prin vorbe ! — ca snortul
nostru Să se înscrie în toate ramurile
lui ne făgașul adevăratelor lui posi
bilități. al marilor performante, sore
satisfacția îndreptățită și a sportivi
lor, Si a opiniei publice.

S.U.A., Tunisia^ Turcia. Ungaria,
U.R.S.S. și Zair’ — sint prezente cu
pavilioane naționale. în afara aces
tora, iau parte o serie de firme in
dividuale din Austria. Belgia, Cipru,
Danemarca. Elveția, R.F. Germania,
Grecia, Italia, Japonia, Liechtenstein,
Marea Britanie, Olanda, Portugalia,
S.U.A. și altele.
Oferta românească la T.I.B. **88
prezintă, pe o suprafață de 18 000 mp
in pavilioane și 32 000 mp pe plat
forme în aer liber, o gamă variată
de produse din toate ramurile indus
triale și agroindustriale, exponatele
fiind in cea mai mare parte noi sau
modernizate.
Pentru a favoriza schimburile de
idei și informații, contactele între
specialiștii și oamenii de afaceri din
diverse țări, organizatorii au inițiat,
concomitent cu cea de-a XIV-a edi
ție a T.I.B., o serie de conferințe teh
nice, simpozioane, conferințe de pre
să și alte manifestări.
(Agerpres)

Informații sportive
FOTBAL 0 Rezultatele meciuri
lor din etapa a IX-a a diviziei A :
Universitatea Craiova — Dinamo
3—6; F.C. Argeș — Steaua 0—1; Vic
toria — S.C. Bacău 5—3; F.C. Inter
— F.C. Farul 1—0; F.C. Olt — Fla
căra 1—1; Sportul studențesc —
A.S.A. 3—0; Rapid — F.C.M. Brașov
2—0; Universitatea Cluj-Napoca —
F.C. Corvinul 2—1 0 în clasament :
Dinamo (golaveraj plus 28) și Steaua
(golaveraj pluș 15) dețin cîte 18
puncte, urmează Victoria 13 p. și
F.C. Inter — 11 p. 0 Meciurile eta
pei a X-a se vor juca la 12 octom
brie • Partida Otelul — F.C. Inter
din această etapă va avea loc în
ziua de 19 octombrie.
VOLEI : în campionatul mascu
lin. la Baia Mare. Explorări
—
Steaua 3—2. RUGBI : în etapa a
VIH-a a campionatului de rugbi, la
Baia Mare, Știința Cemin — Dina
mo 16—12. handbal ; în etapa a
II-a a campionatului masculin. Uni
versitatea Crăi ova — Steaua 26—31;
Mlnaur — Dacia Pitești 25—20 si Di
namo București — Știința Bacău
27—17. La feminin, Știința Bacău —
Confecția 32—24, Chimistul Rm.
Vilcea — Rulmentul 29—24 și Terom
— Mureșul 20—24. TENIS : Campio
natul masculin pe echipe a fost cîștigat de Steaua București, iar cel fe
minin de Dinamo București. SCRI
MA : Proba de spadă din cadrul
puternicului concurs de scrimă de la
Varșovia a fost cîstigată de Petr
Sozanskl (Polonia), care a dispus in
finală cu 10—7 de compatriotul său
Dariusz Stronkuw. în asaltul pentru
locul trei, snortlvui român Sorin
Saitoe l-a învins cu 10—5 pe Janec
Achelbach (Polonia). La competiție
au participat 120 de spadasini. ȘAH:
Cea de-a 7-a partidă a meciului pen
tru titlul mondial feminin de sah,
ce se dispută intre Maia Ciburdanidze și Nana Ioseliani, s-a întrerupt,
la mutarea a 43-a, dar nu a mai fost
reluată, întrueît șalangera a cedat
fără joc.1 Scorul a devenit 4—3 în
favoarea campioanei Maia Ciburdanidze. care in partida a 8-a va avea
piesele negre.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
Intervalul it octombrie, ora 26 — jt
octombrie, ora 20, tn țară : vremea
va fi
predominant
frumoasă șl va
continua să se încălzească. Cerul va
fi variabil, mai mult senin noaptea și
dimineața în stidui și centrul târli. Se
vor semnala ploi izolate în norditi șl
nord-vestul țării. Vîntul va sufla slab
pină la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 2 șl 12
grade, izolat mai coborlte In depre
siuni în prima noapte, iar maximele
se vor situa între 16 șl 26 de grade. Pe
alocuri, în depresiunile Intramontane,
în prima noapte, se va mai produce
brumă. Dimineața, pe alocuri. în ves
tul șl centrul țării și izolat în restul
teritoriului, se va semnala ceată. In
București : vremea va fl frumoasă și
va continua să se încălzească. Cerul
va fi variabil, mai mult senin. Vîntul
va sufla in general slab. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 7
și 11 grade, ușor mat scăzute in pri
ma noapte, iar maximele între 21 șl 25
de grade. Dimineața, condiții de ceață
slabă.

Cerința cea mai stringentă

ț

încetarea cursei înarmărilor

ț

„Cheltuielile militare reprezintă
o imensă risipă de resurse"
DUBLIN 10 (Agerpres). — „Cursa
înarmărilor continuă. Ea reprezintă
o puternică sursă de tensiune și o
risipă a resurselor de care este
mare nevoie pentru eradicarea
foametei în lume și pentru dezvol
tarea «lumii a treia»" — relevă pri
mul-ministru al Republicii Irlanda,
Charles J. Haughey, într-un articol
publicat in „International Herald
Tribune". Arătind că „cea mai
cumplită catastrofă a mediului în
conjurător ce poate fi concepută
g-ar putea produce ca urmare a
unor schimburi de lovituri nucleare“. premierul irlandez se pronunță

pentru eliminarea tuturor armelor
nucleare.
Totodată, el relevă necesitatea
unor măsuri de încredere, a participării tuturor statelor — mari și
mici — la promovarea obiectivelor
dezarmării. în context, Haughey
subliniază că unul din primii pași
pe calea opririi cursei înarmări
lor trebuie să fie încetarea expe
riențelor nucleare, urmată de ince- i
tarea amplasării de arme atomice,
reducerea cu 50 la sută a arma- ț
interzicerea l
montelor strategice.
;
iimice și reducerea
for- >
armelor chimice
-------țelor armate convenționale.

Lupta pentru dezarmare, deviză
a organizațiilor sindicale din Grecia
ATENA 10 (Agerpres). — La
Atena s-au desfășurat lucrările
Conferinței panelene a sindicate
lor și centralelor muncitorești pen
tru pace și dezarmare. în cadrul
reuniunii s-a subliniat că lupta
pentru pace și independență națio
nală trebuie să constituie obiecti-
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vele principale ale oamenilor mun
cii și ale organizațiilor lor profe
sionale. S-a subliniat, de aseme
nea, că irosirea de importante mij
loace materiale pentru cursa Înar
mărilor aduce prejudicii grave dez
voltării economiei naționale și rezolvării problemelor sociale.

Educația tineretului în spiritul păcii și cooperării
PARIS 10 (Agerpres). — Timp
de trei zile, în capitala Franței
s-au desfășurat lucrările simpozio
nului internațional „învățămintul
in spiritul păcii". Cei peste 300 de
participanți — specialiști în dome-
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niul pedagogiei și științelor sociale
— au discutat aspecte actuale ale
situației mondiale, modalitățile de
reducere a încordării internațio
nale, de educare a tineretului in
spiritul păcii și cooperării.

i
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lumii pentru oprirea acestei evo
luții. El a subliniat că este nece
sară transformarea Cosmosului in
tr-un teren de competiții pentru aplicarea celor mai noi cuceriri ale
științei si tehnicii în folosul ome
nirii.
,■
în același timp, la Bangalore s-a ț
deschis și expoziția internațională
„Cosmos-88", care prezintă reali
zări în domeniul studierii și folo
sirii spațiului cosmic.

Conferință națională în Filipine
împotriva bazelor militare străine
i
’
»
i
‘

MANILA 10 (Agerpres), — La
Universitatea din Manila a avut
loc o Conferință națională împotriva bazelor militare străine instelate pe teritoriul țării.
Vorbitorii au relevat importanța
unirii tuturor forțelor progresiste
și a activizării eforturilor lor pentru

© Continuă situația încordată în teritoriile arabe ocupate
© încheierea reuniunii extraordinare a Comitetului Executiv al
O.E.P. • Apel adresat O.N.U. de conducerea revoltei populației
palestiniene © Noi bombardamente israeliene în sudul
Libanului
în teritoriile de pe malul vestic
al Iordanului și Gaza, ocupate de
Israel, s-a menținut încordarea.
Autoritățile israeliene au impus
restricții de circulație în toate tabe
rele de refugi.ați palestinieni din
Gaza și în marea majoritate a ta
berelor de pe malul vestic al Ior
danului. informează agenția Taniug.
Se precizează că. în ultimele trei
zile. în timpul ciocnirilor cu mani
festant», militarii israelieni au ucis
10 palestinieni.
(Agerpres)
TUNIS 10 (Agerpres). — La Țunis
s-au încheiat lucrările reuniunii ex
traordinare a Comitetului Executiv
al Organizației' pentru Eliberarea
Palestinei, prezidate de Yasser Ara
fat. într-un comunicat dat publici
tății la sfîrșitul lucrărilor se arată
că participanții au examinat recen
tele evoluții ale problemei palesti
niene. modalitățile de intensificare
a mișcării de opoziție a populației
din teritoriile ocupate de Israel și
situația din taberele refugiaților pa
lestinieni din Liban.
După cum informează agenția
MENA. Yasser Arafat a apreciat,
intr-un mesaj, că viitoarea sesiune a Congresului Național Palestinian — care va avea loc la
sfîrși'tul lunii octombrie sau la începutul lunii noiembrie — va adop
ta hotărîri deosebit de importante
pentru poporul palestinian. în lupta
pentru redobindirea drepturilor sale
legitime.
★

împotriva militarizării spațiului cosmic
NEW DELHI 10 (Agerpres). —
Sub deviza „Cosmosul și umanita
tea". la Bangalore au început lu
crările unui congres international
de astronautică. la care participă
peste 600 de oameni de știință din
întreaga lume. Deschizînd lucră
rile congresului, primul-ministru
indian. Rajiv Gandhi, și-a expri
mat îngrijorarea în legătură cu
creșterea cursei înarmărilor în
spațiul cosmic si a făcut apel la
intensificarea cooperării țărilor

ORIENTUL MIJLOCIU
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lichidarea bazelor militare ameri
cane. Totodată, s-a hotărît conti
nuarea campaniei — începută in
urmă cu! o lună și jumătate — pen
tru stringerea de semnături pe un
apel care oere lichidarea armelor ț
de exterminare în masă.
ț

Conduoerea națională unificată a
revoltei populației palestiniene din
teritoriile arabe ocupate a cerut Na
țiunilor Unite să adopte măsuri care
să permită transpunerea în viață a
rezoluției O.N.U. privind garantarea
drepturilor legitime ale palestinieni
lor inclusiv de creare a unui stat

DAKAR 10 (Agerpres). — Aplica
rea în ultimii doi ani a Programu
lui Națiunilor Unite pentru dez
voltare
economică
în
Africa
(PANUREDA) nu a dus la schim
bări pozitive în situația . celor mai
sărace tari africane — relevă agen
ția PANA. Sursa citată mențio
nează astfel că puterea de cumpă
rare a populației africane a scăzut
considerabil, pierderile înregistrate
crescind de la 2 la sută. în 1986, la
2.2 la sută. în prezent.
Datoria externă a continentului a
sporit de la 175 miliarde dolari in
1987 la 218 miliarde în prezent și,
în același timp, preturile materiilor
prime exportate de țările Africii au

Un deziderat ce se impune tot mai puternic
în desfășurarea dezbaterilor sesiunii O.N.U.

*

rile clădirii impunătoare a O.N.U.
de pe East River, că străbate pină
la ei ecoul puternic al manifestă
rilor populare pentru pace și
dezarmare, desfășurate pretutin
deni, al frămîntărilor popoarelor din
„lumea a treia", confruntate cu
atitea greutăți.
In acest sens trebuie înțelese
aprecierile multor delegați că
acum, mai mult decît oricind, tre
buie să fie depășită perioada de
clarațiilor de intenții și să se
treacă cu hotărîre la acțiuni in
direcția realizării dezarmării, păcii
și colaborării fructuoase. Pentru
că — atrăgeau atenția un șir de
delegați — pe glob nu a încetat
fabricarea de noi arme, tot mai
sofisticate, inclusiv nucleare, iar
la ora actuală, în diferite colțuri
ale planetei, sint in desfășurare nu
mai puțin de 37 de conflicte arma
te. In ceea ce privește criza' eco
nomică mondială, aceasta a dus la
înrăutățirea in și mai mare mă
sură a situației țărilor in curs de
dezvoltare, a adincit prăpastia din
tre bogați și săraci. „în lume nu
poate să fie pace atît timp cît o
mare parte a omenirii se cufundă<4
tot mai mult în mizerie și nevoi'
— declara delegatul unei țări din
Sahel. Iar delegatul unei țări din
Asia afirma : „posteritatea ne va
condamna aspru pe noi, cei de azi.
care, deși putem să plasăm oameni
pe Lună, nu sîntem în stare să
asigurăm ajutor celor în suferință,
aici, pe Pămînt, deși s-ar putea
garanta progresul multor țări săra
ce cu numai o mică fracțiune din
costul lansării unor aparate
mice".

CANDIDATURA. Partidul Comu
nist din Uruguay a propus ca Li
ber Seregni. președintele coaliției
de stingă „Frontul Amplu“ (Frente
Amplio), din care face parte și

BEIRUT 1.0 (Ageroresk — Forțele
israeliene de ocupație din sudul. Li
banului au întreprins noi acțiuni
împotriva populației libaneze locale.
Luni, trupele israeliene au bombar
dat cu piese de artilerie mai multe
sate din zonă, avariind locuințe și
provocînd pagube terenurilor agri
cole. Tot luni, avioane militare israeliene au efectuat noi zboruri de
recunoaștere în spațiul aerian al Libanului.

Pentru corespondentul român
prezent la aceste dezbateri este
revelatoare constatareța că propu
nerile țării noastre, concepția
și inițiativele
tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la
dezarmare, la celelalte probleme
ale vieții internaționale înfățișate
forului mondial sint în deplină
concordantă cu preocupările comu
nității internaționale și de aceea
se bucură de o largă audiență. O
confirmă faptul că agenda sesiu
nii cuprinde numeroase propuneri formulate de România. O
confirmă, de asemenea, faptul
că în luările de cuvînt ale
delegaților sint exprimate „ puncte
de vedere și idei pe care țara
noastră le-a promovat și le pro
movează cu tărie de ani și ani.
Acestea dovedesc o dată mai mult
justețeai pozițiilor susținute cu
de partidul și
atîta consecvență
<
statul nostru în direcția opririi
cursei înarmărilor,
__
. in primul
.
rînd nucleare, trecerii Ia măsuri
efective de dezarmare, redresării
economiei mondiale, progresului
economic și social al tuturor țări
lor, făuririi unei , lumi mai bune
și mai dreote.
Spre aceste țeluri îndeamnă pro
punerile si ideile formulate de
țara noastră, ca și de alte țări
membre ale O.N.U., organizație
chemată să-și asume un rol spo
rit în înfăptuirea dezideratului în
scris în preambulul Cartei — ace
la „de a feri generațiile viitoare
de flagelul războiului".

Nicolae PLOPEANU
Națiunile Unite

scăzut cu 24 la sută. Se adaugă și
devaștatoarea invazie de lăcuste din
acest an. care a afectat tocmai ță
rile sărace din Africa subsahariană,
arată agenția PANA.

IN

Solidaritate fermă, militantă cu lupta
împotriva apartheidului și discriminării rasiale
din Africa de Sud

Convorbirile
polono-mongole
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — în
comunicatul de presă cu privire la
convorbirile dintre Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., alți conducători de partid
și de stat polonezi cu Jambin Batmunh, secretar general al C.C. al
P.P.R.M., președintele Prezidiului
Marelui Hural Popular al R.P. Mon
gole, se relevă dezvoltarea relațiilor
dintre cele două țări și popoare în
diferite domenii și dorința lor de a
le dezvolta în continuare.
Au fost abordate, de asemenea,
probleme internaționale de interes
comun, cu accent pe dezarmare și
întărirea încrederii.

Reuniunea consultativă
asupra
Declarațiile președintelui
S.W.A.P.O.
LUSAKA 10 (Agerpres). — Con
ferința consultativă asupra Nami
biei, ale cărei lucrări s-au deschis
la Kabwe, în Zambia, a adresat „tu
turor namibienilor apelul de a face
tot ceea ce este posibil pentru ac
celerarea procesului privind independența Namibiei".
Luind cuvintul in deschiderea
reuniunii, Sam Nujoma, președintele
S.W.A.P.O. (Organizația Poporului
din Africa de Sud-Vest), a cerut tu
turor namibienilor să acționeze unit
pentru acordarea cit mai repede a
independenței. Namibienii, a spus
el, trebuie să acționeze în cadrul
strategiei privind aplicarea Rezolu
ției 435 a Consiliului de Securitate
al O.N.U. privind independența po
porului namibian. Avind un obiec
tiv comun, atit S.W.A.P.O., cit și
celelalte organizații trebuie să facă
tot posibilul pentru ca ziua indepen
denței pentru Namibia să fie cit mai
apropiată.
Sam .Nujoma a declarat că organi
zația : sa este gata să semneze un
acord de încetare a focului cu R.S.A.
dacă actualele convorbiri intre An
gola, Cuba și R.S.A. se incheie cu
succes. S.W.A.P.O., a precizat el, nu
a luat parte la convorbiri, dar spri
jină inițiativele de pace ale Angolei
și Cubei la negocieri.
La reuniune iau parte membri ai
S.W.A.P.O. și 227 de reprezentanți ai
partidelor politice, oameni de cultură și de afaceri, personalități politice etc.

LUMEA CAPITALULUI

Ample acțiuni de protest contra șomajului
HAGA 10 (Agerpres). — La Am
sterdam s-a desfășurat o amplă de
monstrație în semn de protest îm
potriva șomajului, flagel care afec
tează pesțe 700 000 de olandezi.
După cum informează agenția
Â.D.N., la demonstrație au luat par
te peste 100 000 de persoane, cerînd
guvernului să întreprindă măsuri
efective împotriva șomajului. Ac
țiunea de protest s-a desfășurat in
preajma începerii în parlament a
dezbaterilor pe , marginea proiectului
de buget al țării pe anul 1989.

WELLINGTON 10 (Agerpres). —
în Noua Zeelandă a fost organizat
un marș de protest împotriva șoma
jului, în cadrul căruia participanții
vor parcurge circa 1 600 km, trecind
prin mările orașe ale țării. Marșul
a început simultan din localitățile
Te Hapua și Invercargill, participan
ts la ampla manifestație de protest
urmînd să se întîlnească la 2 noiem
brie la Wellington, unde vor depune
în Prylament o petiție. Potrivit ulti
melor rapoarte oficiale, numărul șo
merilor reprezintă, in Noua Zeelan
dă, 8,9 Ia sută din populația activă a
tării.

A"a cum este cunoscut, in ulti
mele decenii, Africa a fost martora
unor adinei prefaceri cu caracter
revoluționar, marcate de apariția a
zeci de noi state independente. în
același timp însă, în zona australă
a continentului continuă să se
mențină o situație dramatică, da
torită anacronicelor rinduieli ra
siste, politicii de apartheid a regi
mului de la Pretoria. ’Ca urmarp,
24 milioane de negri sint supuși
unei crunte discriminări, regimul
reprimind cu sălbăticie orice miș
care de protest. In conștiința uma
nității au rămas adine Întipărite
masacrele singeroase de la Sharpeville (1960) și Saweto (1976),
după cum nu pot fi uitate repre
siunile ce au însoțit instaurarea
stării de urgență în iunie 1986. în
răstimpul ce a trecut de atunci, ca
rezultat al intervenției brutale a
poliției, sute de persoane au fost
ucise, iar alte 30 000 au fost ares
tate ; a crescut numărul execuți;-,
ilor, o serie de militanți re
voluționari fiind condamnați, la
spinzurătoare ; numeroase organi
zații antiapartheid au devenit ținta
unor atacuri furibunde, soldate cu
interzicerea activității lor. în același
timp, sint respinse sistematic ce
rerile opiniei publice mondiale
pentru eliberarea deținuților poli
tici. De peste un sfert de veac zac
in spatele gratiilor conducători ai
Congresului
Național
African
(A.N.C.) , Nelson Mandela, Wal
ter Sisulu și mulți alți luptători
pentru drepturile populației de cu
loare.
Ca o expresie a simpatiei cu care
este urmărită pretutindeni lupta
neînfricată a patrioților sud-africani, astăzi, 11 octombrie, opinia
publică
progresistă
marchează
„Ziua solidarității internaționale cu
deținuții politici din Africa de
Sud". Instituită printr-o hotărîre ă
Adunării Generale a O.N.U. din
1976, această manifestare constituie
un nou prilej pentru popoarele
lumii de a-și ridica glasul in apă
rarea victimelor represiunilor ra
siste și a Cere respectarea dreptu
rilor legitime ale populației majo
ritare sud-africane. Ea va fi mar
cată, totodată, prin noi acțiuni în
apărarea lui Nelson Mandela și a
tovarășilor săi de luptă. în ultime
le luni, în întreaga lume au avut loc
o suită de manifestări cu prilejul
împlinirii a 70 de ani de viață ai
lideruiui sud-african (17 iulie), .în
cursul cărora s-a cerut eliberarea
sa imediată. Aceste demersuri au
luat amploare o dată cu aflarea
veștii că Nelson Mandela a trebuit^,
să fie internat într-un spital din
Capetown, deoarece este bolnav de
tuberculoză. Larga campanie de so
lidaritate desfășurată pe. plan in

ternațional este pe cale de a de
termina o schimbare de atitudme
la Pretoria. Potrivit ziarului sudafrican „Citizen", care citează sur
se. oficiale, guvernul sud-african
tinde „să ia în considerare" pune
rea în libertate a liderului A.N.C.
„la mijlocul lunii noiembrie". O
dovadă că R.S.A. nu mai poate ig
nora valul de proteste pe plan
mondial, ca și noile evoluții din
sudul continentului. într-o decla
rație dată publicității la Națiunile
Unite in legătură cu marcarea zi
lei de 11 octombrie. Comitetul spe
cial al O.N.U. împotriva aparthei
dului a chemat opinia publică mon
dială să-și intensifice lupta pentru
eliberarea patrioților sud-africani —
condiție necesară a unei soluționări
durabile a situației din Africa
australă.
Faptul că s-a trecut la retrage
rea trupelor sud-africane din An
gola nu poate estompa realitatea
că normalizarea situației din Afri
ca australă implică trai cerințe
fundamentale : încetarea acțiunilor
agresive împotriva statelor vecine ;
asigurarea independenței Namibiei;
lichidarea apartheidului. Sînt con
diții indisolubil legate între ele.
de care depind pacificarea și dez
voltarea socială democratică în
această parte a lumii.
în lupta sa dîiză împotriva do
minației rasiste, pentru libertate și
democrație; populația majoritară
din Africa de Sud s-a bucurat în
totdeauna de solidaritatea militantă
a României socialiste. Țara noastră
a condamnat și condamnă cu toată
fermitatea politica de apartheid și
discriminare rasială, acordind tot
odată sprijin activ luptei desfășu
rate de Congresul Național Afri
can, de alte mișcări de eliberare
națională pentru eradicarea rasis
mului, a ultimelor vestigii ale co
lonialismului. Această poziție con
secventă și-a găsit expresie în nu
meroase documente ale partidului
și statului nostru, in activitatea
României la O.N.U. și în alte fo
ruri internaționale, a fost reafir
mată cu prilejul multiplelor întîlniri ale secretarului general al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu
conducători ai mișcărilor de elibe
rare de pe continentul african, in
clusiv cu , Oliver Tambo, pre
ședintele A.N.C.
împreună cu forțele democratice
și progresiste de pretutindeni, po
porul român folosește prilejul ofe
rit de „Ziua solidarității interna
ționale . cu deținu ii politici din
Africa de Sud" cerind să se pună
capăt represiunilor rasiste, să fie
eliberați patrioții sud-africani.

Nicolae N. LUPU

Proiect pentru un „cosmodrom al viitorului"
TOKIO 10 (Agerpres).
. „ .
— Un consorțiu format din șapte mari socie
tăți nipone, intre care „Mitsubishi" și
„Toshiba", a depus o opțiune pentru
realizarea — in Oceanul Pacific — a
unui „cosmodrom al viitorului", la
proiectul căruia specialiștii săi lu
crează de cițiva ani. Cosmodromul
urmează si ocupe o suprafață de
50 000 ha, iar realizarea lui va costa,
la prețurile actuale, citeva trilioane
de yeni. El va servi nu numai lan
sării de obiecte cosmice și de na-

n;

la 16 noiembrie, iar la 19 noiem
brie este programat scrutinul pen
tru adunările provinciale.
LA VIENA a avut loc o nouă
întrevedere in cadrul consultărilor
între reprezentanții statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia
și țările N.A.T.O., pentru elabora
rea mandatului viitoarelor trata
tive privind reducerea forțelor ar
mate și a armamentelor conven
ționale în Europa de la Atlantic
la Urali.
COLABORARE
ANTIDROG,
Franța și Spania au convenit să ădopte noi măsuri concertate în vederea combaterii terorismului. Cu
prilejul unei reuniuni a miniștrilor
de interne ai celor două țări, desfășurată in localitatea spaniolă
Leon, au fost abordate probleme
ale combaterii traficului de droguri și ale actelor de delincventă
în general, care tind să ia propor
ții în cele două țări.

P.C.U., să fie candidat prezidențial
unic al acestei formațiuni politice
la alegerile generale din 1989. Pro
punerea a fost prezentată de secre
tarul general al P.C.U., Rodney
Arismendi, cu prilejul unui miting
desfășurat. în capitala țării.

HOTARIRE. Cele cinci țări afri
cane de limbă portugheză au hotărit să dezvolte cooperarea cultura
lă dintre ele — relevă un comuni
cat comun dat publicității la Luan
da, la încheierea lucrărilor unei
reuniuni la care au participat mi
niștrii cuiturii din statele respec
tive. în document se reafirmă vo
ința țărilor amintite de a extinde
cooperarea în acest domeniu, in
baza unui program de acțiune pe
perioada 1988—1990. Țările africa
ne de limbă portugheză sint : Angola. Mozambic, Guineea-Bissau,
Capul Verde, Sao Tome și Principe.

STUDIU. Rengo. cea mai mare
organizație sindicală din Japonia,
a elaborat si publicat un studiu referitor la situația muncitorilor niponi cu angajament parțial. In document se arată. între altele, că.
deși in multe cazuri aceștia lucrea
ză tot atîtea ore ca și cei cu an
gajament integral, salariile și con
dițiile lor de muncă sint mult in
ferioare. Studiul relevă, totodată,
că numai 16.6 la sută dintre ei be
neficiază de ajutoare sociale după
ieșirea la pensie, cu toate că 71 la
sută lucrează practic cu program
complet.

LA MADRID au avut loc o serie
de manifestări consacrate sărbăto
rii anuale a Partidului Comunist
din Spania, la care au participat
numeroși cetățeni ai capitalei, pre
cum și invitați de peste hotare. La
sărbătoarea anuală a P.C. din Spa
nia a fost reprezentat și Partidul
Comunist Român. In capitala Spa
niei a avut loc un miting, in cadrul
căruia a luat cuvintul Julio Anguita, secretarul general al P.C.S.

DECLARAȚIE. Ministrul pakis
tanez al justiției. W. Sajjad, a de
clarat că guvernul a luat toate mă
surile necesare pentru ca viitoare
le alegeri, cu participarea partide
lor politice, să se desfășoare la
termenul stabilit și în condiții de
„totală corectitudine". Totodată, el
a subliniat că „verdictul poporului
va fi respectat și acceptat". Comi
sia electorală națională a precizat
că alegerile legislative vor avea loc

PLENARA C.C. AL PARTIDU
LUI DE STINGA-COMUNIȘTII a
avut loc la Stockholm. Au fost
dezbătute rezultatele alegerilor
generale în care partidul a pucerit mai multe voturi decit
în alegerile precedente. Plenara a
apreciat ca necesară stabilirea de
către reprezentanții partidelor de
stînga din Suedia a priorităților

e scurt
CONVORBIRI FRANCO-SOVIETICE. Luni, președintele Franței,
Franțois Mitterrand, l-a primit pe
ministrul afacerilor externe, al
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, care
întreprinde o vizită oficială în
Franța. Ministrul sovietic a fost
primit, de asemenea, de primul-ministru, Michel Rocard. Convorbirile
s-au referit la relațiile bilaterale și
la unele aspecte ale situației inter
naționale. In aceeași zi, la Paris au
început convorbirile dintre miniștrii
de externe ai Franței și U.R.S.S.

CAIRO 10 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului. Hosni Mubarak, a
primit un mesaj din partea regelui
Hussein al Iordaniei, în legătură
cu modalitățile de impulsionare a
cooperării pe plan arab. în vederea
accelerării procesului de pace în
Orientul Mijlociu. După cum trans
mite agenția MENA, Hosni Mu
barak a relevat importanța coordo
nării acțiunilor țărilor arabe, în ve
derea soluționării situației complexe
cu care se confruntă regiunea. în
primul rînd prin soluționarea pro
blemei poporului palestinian. Inminarea mesajului a fost prilejuită de
prezenta la Cairo a ministrului ior
danian al informațiilor. Hani Kahsawneh — precizează agenția egip
teană de știri.

Țările africane sint confruntate cu mari
dificultăți economice

E timpul acțiunilor concrete!
Dezbaterile generale din cadrul
actualei sesiuni a O.N.U., ajunse
acum la jumătate de drum, prile
juiesc o profundă analiză a situa
ției internaționale, a problemelor
ce confruntă omenirea. In ansam
blu, se poate spune că aceste dezba
teri — in cadrul cărora au luat
cuvintul șefi de state și de gu
verne, miniștri de externe sau re
prezentanții permanenți a numeroa
se țâri membre — se desfășoară
într-o atmosferă constructivă, mai
destinsă decît în trecut, într-un cli
mat mai favorabil, chiar dacă
persistă deosebiri de vederi, ine
rente unei lumi atît de diverse și
de complexe ca cea de astăzi.
Acest lucru este explicat in cercu
rile O.N.U. prin înțelegerea mai
clară a situației internaționale, a
problemelor multiple și a perico
lelor ce confruntă omenirea, ca și a
necesității folosirii posibilităților
de dialog și negociere oferite de
organizația mondială pentru iden
tificarea unor soluții viabile, ge
neral acceptabile.
De. multe ori în cuvîntările
rostite de delegați răsună cuvin
tele : „Noi, popoarele Națiunilor
Unite...". Răzbat din aceste cuvinte-simbol înscrise în preambulul
Cartei O.N.U. sentimentele de spe
ranță și încredere ale popoarelor
de pretutindeni că omenirea va pu
tea să depășească situația actuală,
care, în ciuda anumitor pași pozi
tivi, se menține încă destul de gra
vă și complexă, că va fi posibil să
se realizeze o schimbare radicală a
cursului evenimentelor. Este evident
că delegații din sală simt „pulsul"
evenimentelor de dincolo de zidu-

propriu, independent, se arată într-un apel adresat O.N.U. și difu
zat la Tunis de agenția WAFA.
Documentul subliniază necesitatea
retragerii trupelor israeliene de ocu
pație de pe aceste teritorii și crea
rea. în perspectivă, a unui stat pa
lestinian independent sub conduce
rea O.E.P. Apelul cere, de aseme
nea. convocarea unei conferințe in
ternaționale de pace în Orientul
Mijlociu, cu participarea tuturor
părților interesate, inclusiv a O.E.P..
și lansează o chemare la grevă
generală in teritoriile ocupate, în
zilele de 14, 19 și 26 octombrie.

VARȘOVIA

vete spațiale, ci și ca pistă de deco
lare și aterizare pentru acele avi
oane ale viitorului care vor lega di
ferite mari orașe ale lumii „via Cos
mos".
Dacă Japonia se va bucura de
sprijin internațional pentru realizarea
unor lucrări, cosmoportul va putea fi
gata in anul 2020. In cazul in care
guvernul va aproba proiectul, el va
putea influența favorabil dezvoltarea
industriei aerospațiale nipone — sub
liniază ziarele din Tokio.

politicii pe care o vor promova
in anii ’90. Gudrun Schyman a fost |
aleasă în postul de vicepreședin- |
te al partidului,
CONGRESUL PARTIDULUI LIBER-DEMOCRAT DIN R. F. GERMANIA, formațiune politică care
face parte din coaliția guvernamentală de la Bonn, și-a încheiat lucrările la Wiesbaden. In funcția de pre
ședinte al partidului a fost ales
Otto Graf Lambsdorff. De aseme
nea, delegații au adoptat rezoluții
în care este condamnat regimul de
apartheid din Africa de Sud și este
exprimat sprijinul față de procesul
de destindere și de dezarmare.

DOUA ATENTATE TERORISTE
au fost comise in noaptea de du
minică spre luni in sudul Franței.
Două bombe au explodat in locali
tățile Haspargen și Bayonne, sol
date cu însemnate pagube mate
riale.
IARNA TIMPURIE. în munții
din sudul Austriei s-au inregistrat
primele ninsori, fenomen rar in această perioadă a anului. Pajiștile
alpine, precum și unele localități
din munți s-au acoperit cu un strat
de 15 cm de zăpadă. A fost nece
sară intervenția unor utilaje spe
ciale pentru degajarea trecătorilor
alpine.

CRIMINALITATE. La Washing
ton a fost dat publicității un ra
port al Direcției de statistică juri
dică a Ministerului Justiției, care
consemnează că numărul delictelor
de drept comun săvîrșite în 1987
pe teritoriul Statelor Unite a'fost
cu 1,8 la sută mai mare decît totalul celor din anul precedent.

ACCIDENT. Peste 30 de persoane și-au pierdut viața intr-un
accident feroviar ce s-a produs în
gara Lapovo (din Iugoslavia), unde
ultimele două vagoane ale trenu
lui de pasageri Belgrad—Skoplie
au deraiat si s-au ciocnit de lo
comotiva unui tren de marfă.
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In ciuda prelungirii stării de urgență, în R.S.A. continuă acțiunile de
protest ale populației majoritare împotriva politicii de apartheid și dis
criminare rasială. Sfidînd forțele polițienești, mii de oameni au participat,
în ultima vreme, la demonstrații de stradă în mai multe orașe ale țării,
cerînd eliberarea dețjnuților politici în frunte cu Nelson Mandela

Stele

și cîrtițe

Nu de mult, în Japonia s-a anun
țat crearea unui grup guvernamen
tal de studiu. însărcinat cu explo
rarea posibilităților de realizare a
unor construcții industriale și edi
litare subterane. Grupul, care iși
va prezenta concluziile in prima
parte a anului viitor, urmează,
intre altele, să analizeze implica
țiile tehnice și juridice ale unei
asemenea eventualități — intre
altele, să determine pină la ce
adincime se extind drepturile de
proprietate ale posesorilor de tere
nuri sau de imobile. Totul a pornit
de la insuficiența tot mat acută a
terenurilor de construcții, fapt da
torită căruia s-a ajuns ca adesea
preturile de vinzare-cumpărare să
fie calculate nu in metri, ci in...
centimetri pătrați. tn aceste condi
ții. proiectele avute in vedere pre
văd construirea, sub pământ, la o
adincime de 50 de metri — într-o
primă fază — a unor centrale elec
trice. a unor săli de spectacole,
precum și a unor magistrale auto
ș< linii de cale ferată, neexcluzindu-se, intr-un viitor ceva mai în
depărtat, crearea unor cartiere sau
chiar orașe subterane. Desigur,
problemele care se ridică sint for
midabile. dar insăși realitatea că
asemenea proiecte formează obiec
tul unui studiu guvernamental de
anvergură indică existența convin
gerii că ele nu sint irealizabile.
După ce a cucerit văzduhul, omul
este, așadar, pe punctul de a cuceri
și adincurile planetei : iată o per
spectivă cu adevărat fascinantă.
Numai că există proiecte de fo
losire a spatiilor subterane și in
alte scopuri, mai puțin pașnice.
Recent. Ministerul Apărării al
S.U.A. a dezvăluit că se află în
curs de construire un nou tip de
rachete nucleare, destinate să ex
plodeze în adincul scoarței terestre.
Potrivit informațiilor presei ameri
cane, aceste rachete sint prevăzute
cu „capete perforante" care le per
mit să pătrundă profund sub pă
mînt. Ele au ca obiectiv scoaterea

din uz a centrelor de comandă și
comunicații ale adversarului, con
struite in adăposturi subterane,
precum și distrugerea silozurilor,
de asemenea subterane, in care s'.nt
adăpostite rachetele balistice de tip
clasic ori a tunetelor prin care
circulă rachetele balistice mobile.
Se înțelege că o asemenea armă
— despre care se afirmă că ar pu
tea deveni operațională în decurs
de un an — are un puternic carac
ter destabilizator, ea puțind com
promite actualele eforturi de reali
zare a unui echilibru al forțelo^
militare la niveluri cit mai scăzute ,j
Evident, potrivit principiului contrareacției. există, mai ales, riscul
ca actuala cursă a înarmărilor, care
și asa a atins proporții incredibile,
să dobindeașcă o nouă dimensiune.
După ce Pământul a fost supra
saturat de arme de tot felul, după
ce apele oceanelor au devenit o
zonă permanent, patrulată de sub
marine nucleare și după ce întin
derile de necuprins ale Cosmosului
se transformă treptat in teren al
competiției militare, vom asista și
la militarizarea spatiilor subterane?
Să fie oare condamnată omenirea
să nu scape „nici in gaură de
șarpe", ciim se spune, de coșma
rul înarmărilor ? „Războiului stele
lor", atit de înfricoșător, i se va
adăuga de acum înainte — in abi
surile Terrei — și „războiul cîrtițelor", la fel de terifiant ?
Îngrijorarea pe care o produc
asemenea proiecte, prin contrast cu
cele care au in vedere folosirea în
tinderilor subterane pentru con
strucții civile, pune încă o dată in
lumină necesitatea acută — de care
depinde însăși soarta civilizației —
ca inepuizabilele posibilități ale ști
inței să fie folosite numai și numai
în scopuri pașnice, numai spre bi
nele omului și nicidecum spre dis
trugerea lui. Pentru că. altminteri,
știința s-ar nega pe sine însăși...
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