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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a' primit, joi. 17 
septembrie, pe tovarășul Giancarlo 
Pajetta, membru al Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, care, la in
vitația C.C. al P.C.R.. efectuează o 
vizită în tara noastră.

Mulțumind pentru primire, oas
petele a . transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
din partea toyarășului Alessandro 
Natta, secretar' general al Partidului 
Comunist Italian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis tovarășului Alessandro 
Natta un călduros salut si cele mai 
bune urări.

în timpul întrevederii au fost 
evocate relațiile tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre Partidul 

Comunist Român și Partidul Comu
nist Italian, exprimîndu-se dorința 
de a se acționa pentru dezvoltarea in 
continuare a acestora.

Au fost abordate, de asemenea u- 
nele aspecte actuale ale vieții poli
tice internaționale, o atenție deose
bită fiind acordată problemelor pri
vind înfăptuirea dezarmării, instau
rarea unui climat de destindere, 
securitate, încredere și largă colabo
rare in Europa și în întreaga lume, 
asigurarea unei păci trainioe pe pla
neta noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că s-au creat condiții pen
tru a se ajunge, în scurt timp, la în
cheierea unui acord privind elimi
narea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și a celor operativ-tactice 
din Europa și din întreaga lume, 
în acest cadru, a fost subliniată 
marea răspundere ce . revine țărilor 

europene, care trebuie să fie mai 
active și să acționeze pentru a se 
ajunge cit mai curînd la realizarea 
unor acorduri și înțelegeri corespun
zătoare în domeniul armelor nuclea
re, al dezarmării și păcii. S-a rele
vat, de asemenea, necesitatea elimi
nării forței și amenințării cu forța 
din relațiile internaționale, regle
mentării tuturor stărilor conflictuale 
și a oricăror probleme litigioase din
tre state numai și numai pe cale 
pașnică, prin tratative.

în timpul întrevederii s-a subli
niat necesitatea întăririi colaborării 
dintre partidele comuniste, socia
liste. social-demoerate. între for
țele progresiste și democratice de 
pretutindeni, in lupta pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor 
spre confruntare și război, pentru 
afirmarea în lume a unei politici 
noi, de pace și colaborare.

Mobilizator program pentru perfecționarea
IMPORTANTE REALIZĂRI IN PRODUCȚIE LIVRĂRI SUPLIMENTARE LA EXPORT

BUZĂU : Angajate cu toate for
țele în ampla întrecere socialistă ce 
se desfășoară în întimpinarea Con
ferinței Naționale a partidului, co
lectivele de oameni ai muncii 
din industria județului înregis
trează noi și importante succese. 
Astfel, în perioada care a trecut 
din acest an au fost livrate supli
mentar economiei naționale 88.7 
miliarde Nmc gaz metan utilizabil, 
144 tone păcură, 48 tone uleiuri mi
nerale, 27 319 tone oțel-beton, 2 460 
mc prefabricate din beton armat, 
peste 900 000 mp geam, 1 657 mc 
cherestea, mobilă în valoare de pes
te 9 milioane lei, produse ale in
dustriei electrotehnice în valoare 
de 6,5 milioane lei și confecții tex
tile a căror valoare depășește 40 
milioane lei. (Stelian Chiper).

VASLUI : Colectivul întreprinde
rii de materiale izolatoare „PREMI“ 
din municipiul Vaslui — unitate 
etalon pe ramură — raportează 
un nou și însemnat succes în 
activitatea productivă. Acționînd 
cu înaltă răspundere și dăruire, 
pfintr-o bună organizare a mun
cii, colectivul de aici a reușit ca 
miercuri, 16 septembrie a.c., să-și 
îndeplinească planul pe trei tri
mestre din acest an la producția- 
marfă industrială, export șl cei
lalți indicatori economici de efi
ciență, „în acest fel — ne preci
zează Inginer Nicolae Pascu, di

PENTRU ÎNCADRAREA iNSĂMlNȚĂRILOR IN TERMENELE STABILITE

Ritmul arăturilor 
trebuie intensificat
Din aceste zile trebuie să se treacă din plin, 

cu toate forțele, la însămințarea griului. îndeo
sebi în zoneie colinare. unde, așa cum se știe, 
această lucrare urmează să fie încheiată mai 
devreme. Prima condiție de care depinde înca
drarea semănatului în termenele stabilite o 
constituie efectuarea din timp și de cea mai 
bună calitate a arăturilor, precum și a lucră
rilor de pregătire a patului germinativ. Așa 
cum s-a stabilit și la recenta consfătuire de 
lucru cu activul de partid și cadrele de bază 
din agricultură și cum prevăd, de altfel, nor
mele tehnice, nu trebuie să se însămînțeze decît 
la cel puțin două săptămîni după ce terenul 
a foșt arat. Aceasta presupune ca arăturile să 
fie încheiate practic în întregime pînă la 25 sep
tembrie in zonele de șes. iar în zonele colinare 
lucrarea trebuia făcută pînă la această dată. 
Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii 
rezultă că. pînă în seara zilei de 16 septembrie, 
au fost executate arături pe 2 353 000 hectare, 
reprezentînd 67 la sută din suprafața care ur
mează să fie însămințată în această toamnă. 
De asemenea, au fost însămînțate 336 250 hec
tare. îndeosebi cu plante furajere și orz. Așadar, 
mai sînt de arat peste un milion de hectare. 
Faptul că se înregistrează diferente mari între 
județe în ce privește proporția suprafețelor 
arate demonstrează că există posibilități ca 
această lucrare să fie mult Intensificată. Iată 
cum se prezintă situația pe zone agricole :

ZONA I. PESTE MEDIA ZONEI - 
județele : Olt, Giurgiu, Ialomița, Că
lărași, Tulcea, Brâila, Buzâu, Arad și 
sectorul agricol Ilfov.

SUB MEDIA ZONEI - județele : 
Dolj, Teleorman, Constanța și Timiș,

ZONA A ll-A. PESTE MEDIA ZO
NEI — județele: Bihor, Dîmbovița, 
Argeș, Vrancea, Bacău, Vaslui și 
Neamț.

SUB MEDIA ZONEI - județele : 
Mehedinți, Satu Mare, Prahova, 
Vilcea, Gorj, Caraș-Severin, Galați, 
lași și Botoșani.

ZONA A III-A. PESTE MEDIA ZO
NEI — județele : Cluj, Mureș, Covasna 
și Bistrița-Nâsăud.

SUB MEDIA ZONEI - județele : 
Sălaj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Bra
șov, Harghita, Maramureș și Suceava.

Pentru grăbirea arăturilor este necesar ca 
tractoarele să fie folosite la întreaga capacitate, 
lucrîndu-se în schimburi prelungite și schim
buri de noapte, iar recolta să fie strinsă cu

rectorul întreprinderii — au fost 
realizate și expediate în avans 
șantierelor de construcție ale țării 
produse in valoare de 39 milioane 
lei, materializate în 4 600 mc pre
fabricate și panouri mari din be
ton, 1 200 tone vată minerală și 
2,5 milioane mp materiale hidro- 
izolatoare la un loc, iar parteneri
lor de peste hotare le-au fost ex
pediate suplimentar produse însu- 
mînd 4,2 milioane lei. De remar
cat că acest succes a fost dobindit 
pe baza creșterii substanțiale a 
productivității muncii și în condi
țiile diminuării cheltuielilor totale 
de producție cu 31,6 lei la 1 000 Iei 
producție-marfă și reducerii con
sumurilor de materii prime, ma
teriale și energie, (Petru Necula).

BRAD : Oamenii muncii din u- 
nitățile economice ale orașului, 
hotărîți să obțină în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului suc
cese deosebite în producție, rapor
tează noi realizări. Printr-o orga
nizare superioară a muncii în toate 
schimburile și folosirea deplină a 
capacităților de producție, produc
tivitatea muncii a fost depășită cu 
900 lei pe om al muncii, realizîn- 
du-se in perioada ce a trecut din 
acest an peste prevederi 3 000 tone 
cărbune energetic, 2 800 tone sulf 
în concentrate, numeroase cantități 
de cupru în concentrate, alte ma
terii prime și produse necesare 
economiei naționale. (Sabin Cerbu).

BRĂILA : Colectivul întreprinde
rii de utilaj greu „Progresul" acțio
nează in aceste zile cu fermitate și 
înaltă responsabilitate muncito
rească pentru realizarea exemplară 
ă producției destinate exportului. 
„Răspunsul nostru, în fapte — ne 
precizează Stela Sigala, economist 
principal la compartimentul ex
port-import din întreprindere — 
este reprezentat de depășirea cu 
47,4 la sută a contractelor prevă
zute la export pe perioada care a 
trecut de la începutul anului pînă 
în prezent. Astfel, au fost livrate la 
export 156 excavatoare, piese de 
schimb și utilaje tehnologice pen
tru industria metalurgică in valoa
re de 54,3 milioane lei. Demn de 
relevat este faptul că întreprin
derea brăileană a furnizat supli
mentar 84 excavatoare de diferite 
tipuri care au fost livrate unor 
parteneri din R.P. Polonă, R. S. 
Cehoslovacă și R.P. Ungară", în 
fabricile producătoare ale între
prinderii brăilene s-au creat con
diții ca pînă în luna noiembrie a.c. 
să fie îndeplinite toate contractele 
de export pe acest an, urmînd ca în 
luna decembrie să înceapă livrarea 
utilajelor din cadrul contractelor 
cu termen de livrare pentru anul 
viitor. (Candiano Priceputul.

ALBA : Colectivul întreprinde
rii „Porțelanul" din Alba Iulia 
acționează cu hotărîre pentru 
realizarea exemplară a planului 
pentru export, obiectiv prioritar al 
întregii activități din unitate. Mă

surile luate pentru crearea unor 
noi produse și asimilarea acestora 
în fabricație intr-un timp scurt, 
pentru urmărirea comenzilor de 
export pe întregul flux și creșterea 
calității produselor executate asi
gură livrarea în devans a produ
selor către partenerii externi. în 
perioada care a trecut din acest 
an, planul la export a fost îndepli
nit in proporție de 102 la sută. în 
prima decadă a lunii septembrie 
a.c., au fost realizate în totalita
te contractele scadente, fiind efec
tuate livrări către parteneri din 
Grecia, Franța, Anglia, Egipt, 
(Ștefan Dinică).

IAȘI : Buna organizare a pro
ducției și a muncii, înnoirea și di
versificarea producției, îmbunătă
țirea calității produselor la nivel 
competitiv pe piața mondială sînt 
preocupări de bază ale muncitori
lor și specialiștilor de la între
prinderea „Integrata" de țesături 
subțiri 'de in din Pașcani. Astfel, 
colectivul de aici și-a onorat exem
plar planul la producția destina
tă exportului, toate obligațiile 
înscrise în contractele încheiate de 
această unitate cu partenerii de pes
te hotare. Ca urmare, în perioada 
care a trecut de la începutul anu
lui, unitatea din Pașcani și-a în
deplinit in totalitate 'prevederile la 
acest important capitol al activită
ții productive, livrînd suplimentar 
la export produse în valoare de 
peste 10 milioane lei. (Manole 
Corcacî).

prioritate de pe terenurile prevăzute a se însă- 
mînta in această toamnă.

Concomitent cu măsurile ăvînd ca scop inten
sificarea ritmului la efectuarea arăturilor, o 
mare atenție trebuie acordată calității acestor 
lucrări. Comisiile constituite în acest scop au 
datoria să controleze modul cum este pregătit
terenul pentru semănat, dacă patul germinativ 
corespunde normelor tehnice, iar acolo unde 
se constată neajunsuri să fie luate măsuri efi
ciente care să fie aplicate întocmai.

Organizațiilor de partid le revine înalta răs
pundere de a mobiliza puternic pe toți oamenii 
muncii din agricultură în vederea desfășurării 
în cele mai bune condiții a însămînțărilor de 
toamnă, astfel încît la Conferința Națională a 
partidului ei să poată raporta că au pus o te
melie puternică recoltei anului viitor.

rodnică a școlii cu cercetarea și producția
Acest an sa marcheze un moment important în 

perfecționarea și dezvoltarea învățămintului din patria 
noastră, în concordanță cu hotărîrile Congresului al 
XHI-lea al partidului, cu rolul tot mai important pe 
care-l au știința, învățămîntul, cultura ca factori hotărî- 
tori în făurirea socialismului și comunismului, în dez
voltarea generală a patriei noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Printr-o semnificativă și frumoa

să tradiție a epocii noastre, fiecare 
an școlar și universitar este inau
gurat sub semnul generoaselor apre
cieri și îndemnuri, al sarcinilor de 
actualitate și de amplă perspectivă 
pe care secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le formulează cu prilejul analizei la 
fața locului, al dialogului de lucru 
desfășurat in școli și facultăți. în 
unități industriale și agricole. în in
stituții de cercetare, cu care învăță- 
mîntul de toate gradele întreține 
rodnice relații de colaborare.

în acest an, marcat de mobilizarea 
eforturilor creatoare ale întregului 
popor în întimpinarea Conferinței 
Naționale a partidului și aniversării 
a patru decenii de la proclamarea 
Republicii, vizita de lucru a condu
cătorului partidului și statului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a desfășurat în unități 
economice și de învățămînt din ju
dețul Cluj și din centrul universitar 
Cluj-Napoca. fiind continuată, apoi, 
în județul Mureș. Aprecierile, sarci
nile, îndemnurile formulate la fie
care obiectiv al vizitei de lucru, dar 
mai cu seamă in strălucita cuvinta- 
re pe care secretarul general al 
partidului a rostit-o la marea aduna
re populară din Cluj-Naooca, se con
stituie intr-un amplu și mobilizator 
program de acțiune pentru continua 
modernizare a învățămintului de 
toate gradele în climatul colaborării 
sale rodnice cu industria, agricultu
ra și al valorificării bogatelor tra
diții românești de cultură, de edu
cație. Sub aceste auspicii, de bun au
gur pentru noua etapă de activitate 
școlară și universitară, secretarul 
general al partidului a evidențiat 
încă o dată, cu deosebită pregnanță, 
adevărul că perfecționarea activită
ții din fiecare unitate școlară și uni
versitară, economică sau de alt pro
fil se cere integrată bătăliei pentru 
o nouă calitate a muncii și a vieții 
pe care o desfășoară. întregul popor 
și, ca atare, ea solicită unirea efor
turilor creatoare ale tuturor, valori
ficarea superioară a condițiilor ma
teriale existente, schimbul larg de 
informații și de experiență, accen
tuarea spiritului de întrajutorare, a 
ordinii și disciplinei din fiecare co
lectiv.

Principiul esențial sub autoritatea 
căruia secretarul general ab partidu

lui a reașezat toți aoești factori ai 
conlucrării mereu mai ample și mai 
rodnice dintre învățămint, cercetare 
și producție este utilizarea pe scară 
largă, atit in procesul pregătirii noi
lor generații, cît și în organizarea și 
desfășurarea producției, a celor mai 
noi și mai moderne descoperiri și 
aplicații practice proprii revoluției 
științifice și tehnice din zilele noas
tre. Folosirea intensivă a atributelor 
revoluției științifice și tehnice se Im
pune cu atit mai mult cu cit acum, la 
începutul noului an 1987—1988, învă- 
țăm’întul românesc, prin grija stator
nică a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și sub îndrumarea permanentă a 
tovarășei Elena Ceaușescu. benefi
ciază de un corp profesoral compe
tent, devotat idealurilor educației in 
spiritul valorilor fundamentale ale 
poporului român, de o amplă și mo
dernă bază materială, de un tineret 
entuziast, hotărit să desfășoare in
tense eforturi pentru însușirea celor 
mai înalte cuoeriri ale științei și 
tehnicii moderne. „Nu trebuie uitat 
nici un moment — a subliniat secre
tarul general al partidului, in cuvin- 
tarea rostită — că înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare generală a 
patriei noastre, făurirea cu succes a 
socialismului și comunismului, ca dc 
altfel întreaga dezvoltare a omenirii, 
nu se pot realiza decît pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii din toate domeniile, pe baza unei 
culturi generale, înaintate 1“ Din 
perspectiva acestui adevăr apare și 
mai limpede faptul că formarea în
tregului tineret școlar și universitar 
in lumina celor mai moderne și mai 
valoroase cunoștințe științifice, teh- 
nioe și de cultură este cerută de în
seși obiectivele actuale și de per
spectivă ale dezvoltării multilaterale 
a patriei noastre, de ritmul înalt al 
modernizării producției și a muncii, 
de imperativul autoperfecționării 
pregătirii întregului personal munci
tor, tot astfel cum calitatea activi
tății școlare și universitare determi
nă, într-o deplină unitate corelativă, 
ca întreg acest proces' de progres 
economic, social și cultural să înre
gistreze o continuitate firească, or
ganică. Este meritul secretarului 
general al partidului de a fi subli
niat cu consecvență, în mai multe 
rînduri, bogăția implicațiilor știin
țifice și sociale specifice acestei co
relații și de a-i fi netezit aplicarea 

prin inițierea din timp a unor mă
suri adecvate, între care la Ioc de 
frunte se situează instituirea și apli
carea in tara noastră a sistemului 
de pregătire și de perfecționare a 
cadrelor ca un proces larg cuprinză
tor, unitar, continuu și perfectibil.

în același timp, ideile formulate 
de secretarul general al partidului, 
atit cu prilejul analizei la fața locu
lui a activității desfășurate in uni
tățile de invățămînt vizitate, cit și 
in cuvintarea rostită la Cluj-Napoca, 
evidențiază neoesitatea ca întregul 
proces de pregătire șl de perfecțio
nare a cadrelor in lumina celor mai 
noi cuceriri ale gindirii științifice și 
tehnice dc pretutindeni să fie între
git armonios cu tin fond substanțial 
de gindire filozofică, prin cultivarea 
în rindurile întregului tineret a unor 
puternice motivații ideologice și po- 
litioe, a unui comportament social 
exemplar, intemeiat pe superioare 
convingeri etico-morale. „Să așezăm 
permanent la baza întregii noastre 
activități — a spus secretarul gene
ral al partidului — concepția revolu
ționară despre lume și viață, mate
rialismul dialectic și istoric, princi
piile socialismului științific. Să dez
voltăm puternic cunoștințele gene
rale despre societate și lume, să 
pornim de la faptul — așa cum am 
menționat la Congresul educației 
politice și culturii socialiste — că 
făurirea socialismului și comunismu
lui cere oameni cu o înaltă conștiin
ță revoluționară, cu temeinice cu
noștințe profesionale, tehnice, știin
țifice din toate domeniile". Iar pen
tru adincirea gindirii filozofico-mo- 
rale a fiecărui elev și student sînt 
cu atit mai necesare sinteza supe
rioară dintre instrucție și educație, 
predarea și însușirea fiecărui obiect 
de studiu din perspectivă interdisci- 
plinară, cea mai potrivită pentru 
cultivarea capacității de a descifra 
și a înțelege bogatele corelații ale 
lumii moderne, angajarea tinerilor 
cu pasiune, cu răspundere in proce
sul activităților practice și al auto
perfecționării necontenite. De unde 
și cerința ca noul an de învățămînt 
1987—1988, mai mult decit cele pre
cedente, să-și situeze mijloacele de 
autoevaluare a eficienței didactice 
nu doar in sfera obișnuitelor apre
cieri statistice cu privire la predarea 
tinei discipline sau alteia, ci In

(Continuare în pag. a V-a)
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SUCEA VA
-o cetate mereu nouă

• Inima orașului • „Roby-1“ nu știe să ceară • Te
zaurul din cuvinte • 103 ani în pădure • Ochiul de 
păun • Cărbune - cărbune - energie • De la un gram la 
160 de tone • Un dialog • Informatică la „Ștefan cel 
Mare“ • Cum arată cerul în septembrie în Țara de Sus

*

Vineri 4 septembrie. O dimineață cu lumină caldă, discretă. 
Cer de vară tîrzie, înalt, de o limpezime melancolică. Un zbor 
de nota zece al cursei TAROM, cu explicații clare, concise pe 
tot parcursul traseului, ne aduce pe aeroportul Salcea. De pe 
șoseaua mărginită cu arbori ornamentali, cerul pare mai 
aproape ca oricind : Iluzie creată de unduirea dulce a liniei 
orizontului. A orizontului repede ascuns de copacii falnici 
din Plopeni, un sat curat, îngrijit, unde chiar și cabina 
telefonului public e vopsită proaspăt. In cartierul Burdu- 
jeni, zărim pentru o clipă clădirea de un roșu negu
ros a gării, monument istoric. Lumina explodează în parbrizul 
unei locomotive electrice care manevrează la un macaz. Urcăm 
pe bulevardul larg, perspectiva cetății se topește curind în rit
murile noii arhitecturi a Sucevei. Platoul din centru, cițiva tre
cători grăbiți, blocul-turn al hotelului „Bucovina", cochetul parc 
„Simeon Florea Marian", statui la tot pasul, masiva casă de 
cultură a sindicatelor, peluza de iarbă, un verde zimbind pri- 
măvăratic. Inima orașului.

Inima unui oraș modern 
înseamnă, și ziua, energie 
electrică. Oricine îți indi
că, în centrul Sucevei, se

diul întreprinderii de rețele elec
trice. în biroul inginerului-șef 
observăm un panou pe care 
scrie : „Eficiența oelor trei T". 
Este simbolul care reunește ele
mente vitale în activitatea e- 
nergeticienilor de aici : te- 
lemăsură, telesemnalizare, te
lecomandă, toate realizate în 
primul rind prin eforturi pro
prii. prin pasiunea aoestui 
colectiv care a știut să-și 
facă un aliat de forță din 
calculatorul de proces. La pri
ma vedere nimic spectaculos. 
Numai că. pe lingă operativita

Cetotea de Scaun lingă centrul de astăzi al Sucevei : ochiul istoriei îndreptat spre ritmurile arhitecturii contemporane

tea sporită și intervenția promp
tă, în orice moment, prin inter
mediul teleconduoerii, se asi
gură creșterea siguranței in 
funcționare, a sistemului ener
getic zonal și creșterea calității 
actului de decizie a dispecerului 
energetic, lucruri hotărîtoare 
în activitatea acestui sector de 
maximă importanță. Dar cel 
mai important este că prin tele- 
conduoere, în luna august, uni
tățile industriale din județul 
Suoeava au economisit 10 000 01)0 
kWh energie electrică.

...Dispeceratul oentral. Pe un 
panou desfășurat, linii și punc
te galbene, roșii, verzi și albas
tre licăresc intermitent. Ingi
nerul Mihai Humoreanu, dispe
cerul de serviciu, nu prididește 

să răspundă la apeluri. Mîinlle 
ating continuu tastatura calcula
torului. Timp de cin-ci-șase mi
nute, urmărim un dialog scurt, 
operativ, cu termeni tehnici pre- 
ciși.

Un moment de respiro.
— Tovarășe inginer.... rămîne 

neterminată intrebarea.
— Sintem C.E.T.-ul. Ne aflăm 

pe stația ..conexiuni". Debităm 
circa 35 MW de la primul grup 
pe cărbune care se află în pro
be de 72 de ore.

Iarăși o clipă de liniște. Prilej 
de a nota în carnete faptul că 
toți consumatorii se încadrează 
în cotele planificate.

— Alo, rețelele ? Sîntem tot 
noi. C.E.T.-U1. A apărut ceva ne
prevăzut la o instaiație-anexă. 

Am oprit grupul. încercăm să 
remediem cît mai repede.

întrezărim pe fața ingineru
lui-șef Traian Chiriac o umbră 
de mîhnire.

— Iarăși a căzut ceva. Of,- 
tocmai acum cind totul părea că 
merge bine.

Cea vrut să zică inginerul-șef 
atunci cind a spus „părea că 
merge bine" ? Răspunsul pu
țin mai încolo.

Numele largului și modernu
lui bulevard, Calea Unirii, a- 
pare scris, la un moment dat, de 
un gard viu plantat pe talazul 
șoselei. Edilii orașului au vrut, 
și în acest fel, să sugereze că 
istoria e gravată, la Suceava, 
nu numai in piatra monumente

lor, cl și în ritmurile naturii. Ale 
naturii, martoră, într-o zi de 
primăvară a anului 1600, la con
sfințirea dinții a visului de uni
tate. Pîrcălabul Cetății de Scaun 
depunea la 29 mai 1600 jură- 
mîntul de credință în fața lui 
Mihai Viteazul ; ....voi fi drept
și cu credință domnului meu, 
stăpînițorului. și domnului Ar
dealului. Țării Românești și 
Moldovei". Trecem apa Sucevei, 
in undele căreia se reflectă în
treaga istorie a acestor melea
guri. Peisajul este fundamental 
schimbat : puțini vor fi fost cei 
care să fi întrevăzut, cu cîteva 
decenii în urmă, că aici se va 
înălța o puternică citadelă in
dustrială. Privită de pe o înăl
țime, ea nu pane Insă, nici o cli

pă, o intervenție artificială în 
geologia locurilor. Pe valea Su
cevei, peisajul industrial e tușa 
armonioasă prin care istoria 
contemporană consacră un tre
cut legendar.

I- n fața uneia dintre cele 
mai moderne uzine suce
vene, întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb, 

ai impresia că te afli înaintea 
unui edificiu de cultură. . Ex
plicația : imensul mozaic înfâ- 
țișînd scene alegorice, „poves
tind" prin simboluri despre fi
rea, munca, obiceiurile, Încercă
rile, idealurile oamenilor care 
au respirat aerul aoestui colț de 
țară.

Reîntîlnlrea cu specialiștii din 
această unitate oferă reporteri
lor prilejul consemnării unor 
fapte de muncă deosebite. Con
cret, planul pe luna august a 
fost îndeplinit, toate comenzile 
la export au fost onorate la 
termen. Care este suportul aoes- 
tor realizări 7 Ni se sugerează 
să discutăm cu inginerul Iosef 
Bialy.

ÎI găsim aplecat la planșetă. 
Foaia ,de calc este brăzdată de 
linii subțiri, punctate și groase. 
Cote exacte însoțesc desenul 
tehnic.

— Cum reușiți ?
— Simplu. Prin aplicarea teh

nologiilor noi, printr-o susținu
tă a-ctivitate de înnoire și mo
dernizare a fabricației, prin va
lorificarea inițiativelor, inven
țiilor și inovațiilor realizate de 
cei peste 100 de împătimiți ai 
noului din uzină.

— Deci o competiție cu noul î
Cos tin TUCHILA 
Gheorqhe IONITA 
Eugen DICH1SEANU

(Continuare in pag. a IV-a)
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EXEMPLUL COMUNIST Al COLECTIVULUI - ȚOWARE A EflCILNILI ACTIVITĂȚII POLITICO-EDUCATIVE COMUNA CU 5000 DE COPII
CARACTERE LA

Să te numeri printre fruntașii în
treprinderii de confecții și tricotaje 
București. unde lucrează peste 18 000 
de oameni ai muncii, este o reușită 
personală de toată lauda. Cu atit 
mai mult cu cit aici sînt mii de mun
citoare cu rezultate constant bune, 
iar multe dintre ele cu o pregătire 
profesională de excepție. Și să te si
tuezi pe primul loc in fruntea aoes- 
tui prestigios colectiv reprezintă In
tr-adevăr o performanță deosebită. 
Numele autoarei acestei performante 
l-am aflat oarecum intîmplător, in
tr-o discuție cu Călin Veronica, se
cretara biroului unei organizații de 
bază din secția confecții pentru 
bărbați, despre rezultatele formației 
din sectorul ei. despre climatul de 
muncă, despre angajarea și exem
plul comuniștilor de aici în îndepli
nirea sarcinilor de producție. Au ur
mat exemplificările. Luciana Călin, 
secretarul comitetului de partid din 
secție, de fată la această discuție, 
mai adăugă Un nume, chiar cel al 
interlocutoarei, cu mențiunea : ..Lo
cul întîi pe întreprindere in primul 
semestru al acestui an. în anul tre
cut. Veronica a ocupat locul doi".

La întrebările referitoare la prO- 
pria-i activitate a răspuns cu reți
nere. canallzînd subtil Convorbirea 
spre preocupările organizației de 
partid pentru creșterea răspunderii 
muncitoarelor in Îndeplinirea îndato
ririlor profesionale, spre strădaniile 
lor pentru onorarea la timp și la un 
înalt nivel calitativ a comenzilor 
destinate exportului. In ce o pri
vește. reporterul a reținut doar ci
teva date ; a venit la I.C.T.B. acum 
12 ani din județul Vrancea. unde a 
absolvit cursurile unui liceu. In 1981 
a fost aleasă secretară a organiza
ției de partid din sectorul in care lu
crează. Principala pasiune — lec
tura. Ii place foarte mult meseria 
de confectioner și n-ar schimba-o cu 
o alta. Și explică și de ce : „Pentru 
cineva din afară, munca noastră ar 
părea monotonă, cu aceleași opera
țiuni la nesfîrșit. Nu este chiar așa ! 
Moda vestimentară se schimbă in 
fiecare an. sau chiar mai des. Un nou 
model înseamnă operații noi. schim

barea fluxului de producție — și 
asta Intr-un termen extrem de ra
pid. Ca să nu mai vorbim de calitate. 
Beneficiarii noștri sînt foarte exi
gent. fiindcă și cumpărătorii, la 
rindul lor. sînt pretențioși. De acest 
lucru este convinsă fiecare confec
tioners".

Cunoașterea unor episoade din 
viața colectivului in mijlocul căruia 
lucrează, a părerilor unor tovarășe 
de muncă întregește semnificativ 
portretul tinerei comuniste Călin 
Veronica.

Un asemenea episod l-a constituit 

VIAȚĂ DE PARTID
la întreprinderea de confecții și tricotaje București

efectuarea in avans a unei comenzi 
pentru export. Un beneficiar extern 
a cerut să-i fie livrat un lot de con
fecții înainte de termenul prevăzut 
in contract. Era vorba de un model 
cu totul nou de pantaloni de damă, 
deosebit de pretențios, cu căptu
șeală și tighele ca de lucru manual. 
Aceasta a presupus organizarea te
meinică a locului de muncă, însu
șirea rapidă de noi operații. Ca aju
tor de maistru, Călin Veronica a 
știut să-și mobilizeze exemplar for
mația de lucru prin forța de convin
gere a cuvintelor sale asupra nece
sității realizării în avans a comenzii, 
prin forța exemplului său personal. 
Atunci,/ca și in toate situațiile de 
maximă solicitare, se evidențiază cu 
vigoare trăsăturile de caracter ale 
personalității sale formate și afir
mate în procesul muncii ; dirzenie 
și responsabilitate, exigență șt înțe
legere, ambiție și generozitate.

In secția de confecții pentru băr
bați a acestei prestigioase întreprin
deri. asemenea trăsături de caracter 
se regăsesc în profilul moral al mul
tor muncitoare, care și-au împletit 
viața, destinul, rosturile existenței cu 
viața și preocupările acestei mari fa-

ȘCOALA
milii muncitorești formate la flacăra 
vie a spiritului revoluționar, a dă
ruirii și abnegației. La comunista 
Violeta Maxim se manifestă înainte 
de toate dîrzenia și ambiția. Și-a 
însușit cu rapiditate meseria de con
fectioner și a devenit o muncitoare 
de nădejde. Deviza ei : „Unde este 
nevoie de tine, acolo să muncești". 
Absolventă a unui liceu industrial, 
n-a admis ca soțul ei, muncitor la 
„Turbomecanica", să fie inferior pre
gătirii sale și i-a ..acordat meditații" 
pentru a intra la liceul seral. Acum 
el este in ultimul an. O fetiță le în

tregește armonia in familie. Și un 
proiect ambițios de viitor : să fie 
amîndoi studenți.

Din cuvintele comunistei Lulușa 
Popa se desprinde un puternic sen
timent de generozitate : „Eu consi
der că am două familii, una acasă și 
una aici. Așa cum mă1 bucur de cei 
doi copii ai mei, așa mă bucur de 
fetele care își găsesc aici un rost. 
Și le ajut cu dragă inimă, așa cum 
am făcut cu Maria Icleanu. timidă și 
descumpănită cu ani în urmă și nu
mai inimă astăzi. Se spune că sînt 
cam arțăgoasă. Da. mă deranjează 
atunci cînd oamenii nu se respectă 
intre ei și nu pot să fiu indife
rentă față de purtări necuviincioase. 
Am fost opt copii la părinți, viața 
n-a fost ușoară. Dar ea m-a învățat 
să prețuiesc munca, să duc la capăt 
orice lucru,".

Despre Maria Istrate se știe că 
este cea mai pretențioasă contro
loare de calitate. Orice defect la un 
pr.odus, oricit de mic ar părea, ea 
îl sesizează. „Chițibușară", s-ar pu
tea spune. în fapt, răspundere, exi
gență. Argumentele ei nu pot fi puse 
la îndoială : „Numai cu produse 
ireproșabile putem fi competitivi pe

MUNCII
piața externă. întreprinderea noastră 
are un prestigiu care se cere nu 
numai apărat, ci și consolidat. Este 
in interesul nostru, al țării".

Am mai reținut și numele altor 
multor comuniste din secție, precum 
Filoftia Florea, Georgeta Ștefan, 
Viorica Sănduc, Elena Barbu. Elena 
Lazăr, care, pe lîngă îndatoririle lor 
profesionale. îndeplinite cu pasiune 
și răspundere, au o contribuție spo
rită Ia bunul mers al producției, se 
situează in permanență în fruntea 
acțiunilor politice și educative, ma- 
nifestînd exigență revoluționară atit 
față de propria lor activitate, cit și a 
acelora din jurul lor. Faptele lor de 
muncă, reușitele lor pe diferite pla
nuri nu au dimensiunile senzațio
nalului. Însumate insă, aceste reali
zări devin remarcabile. Ele sint. de
opotrivă. rodul unei susținute și com
plexe activități politico-educative 
desfășurate într-o diversitate de for
me și modalități de către organizația 
de partid., „Esențialul in activitatea 
noastră de formare a omului nou — 
ne spune tovarășa Aurelia Bratu, 
secretara comitetului de partid din 
întreprindere — este claritatea obiec
tivelor urmărite, caracterul unitar al 
acestora, consecvența și perseverența 
în derularea demersurilor educațio
nale. conjugarea armonioasă a for
melor muncii politico-educative. Ori
entările clare și sarcinile precis 
definite în cuvintarea tovarășului 
Nicolâe Ceaușescu la cel de-al III-lea 
Congres al educației politice și cul
turii socialiste dau și organizației 
noastre de partid sens și conținut in 
activitatea de propagandă, care este 
chemată să contribuie mai activ la 
mobilizarea oamenilor muncii pentru 
realizarea in bune condiții a planu
lui pe acest an și pe întregul cin,- 
cinal".

Așa cum a dovedit-o și pînă acum, 
puternicul colectiv de Ia marea în
treprindere bucureșteană este hotărît 

,să-și afirme cu și mai multă vigoare 
virtuțile sale comuniste de sîrguință, 
dăruire și abnegație în muncă.

Constantin VARVARA

Cunoșteam mai ales Pechea agri
colă. a recoltelor bogate, comuna cu 
oameni harnici care poartă in amin
tiri începuturile cooperativizării. Cu
noșteam. de asemenea. Pechea — re
numita localitate a județului Galați, 
văzută de la nivelul al patrulea al 
unuia dintre blocurile sale, comună 
aflată in plin proces de sistemati
zare, cu dotări dintre cele mai di
verse. menite să facă viața oameni
lor mai frumoasă, mai plină.

Mai puțin însă ne era cunoscută 
tinerețea comunei Pechea. 
Faptul că peste 40 la sută 
din populația comunei n-a 
împlinit încă vîrsta de 18 
ani. Maria Ivașcu. de la sta
rea civilă a consiliului popu
lar comunal, avea pe masă 
in ziua documentării noas
tre certificatul de naștere cu 
nr. 182 (pe anul 1987). ul
timul înregistrat la acea 
dată. De la reprezentanta 
primăriei mai aflăm că va
loarea ajutoarelor date ma
melor cu multi copii si a in
demnizațiilor de naștere se 
ridică lunar la circa jumă
tate milion de lei !

...Iar. acum să cunoaștem 
pe citeva dintre mamele co
munei celor 5 000 de copii : 
Ancuța Dănăilă are 44 de 
ani — 11 copii. Cei mari 
muncesc, sînt la casele lor ; 
Ștefan s-a căsătorit si lu
crează la Tulcea. Ioana, că
sătorită și ea (are doi copii), 
locuiește la Rovinari ; către
Rovinari s-a îndreptat și Coste! (ab
solvent de zece clase) ; Constan
tin e rpilitar. Ceilalți șapte sînt a- 
casă, elevi sau mai mici. Ultimul 
născut. Iuliana, a venit pe lume in 
ziua de 23 iulie a.c. Ancuța Dănăilă și 
soțul ei. Fotache. îi iubesc pe toți de
opotrivă și-i cresc cu dragoste. Tatăl 
este tractorist la I.E.E.L.I.F., mama, 
cooperatoare. Statul le dă drepturile 
cuvenite (ajutorul mamei și aloca
țiile. prima de naștere), iar cei doi 
părinți își fac datoria de a-i crește, 
de „a scoate oameni din ei“. Pină 
acum au izbutit („Nu ne-a făcut nici 
unul de rușine"), vor reuși, sîntem 
siguri, și de acum inainte.

...Neculina Oană e pensionară. Are 
9 copii. Au „zburat" aproape toți. 
Cinci dintre ei lucrează Ia Combina
tul siderurgic de la Galați (Gheor- 
ghe la cocserie, Ioana la secția tur

narea continuă a oțelului, Petrache e 
subinginer, Săftica și Maricica — 
electricieni). Alături de soțul ei. Ion 
Oană, Neculina își amintește : „Mai 
ales in primii ani a fost greu. Dar 
i-am iubit și i-am îndemnat să în
vețe, Toți au făcut liceul". Gospodă
ria soților Oană e înfloritoare. Mun
ca — prin care și-au crescut copiii 
— îi tine și acum tineri pe cei doi 
pensionari. Prin curte umblă acum 
nepoții. Cîțiva dintre cei șase pe 
care-i au. Deocamdată.

COPIII 
fiecărei familii

VIITORUL
întregii țări

însemnări din comuna gălâțeană Pechea

...O alta gospodărie în care au 
crescut multi copii este cea a soților 
Costache și Alexandra Ionașcu. Au 
șapte copii, ultimii doi (Viorel și 
Georgiana) încă elevi. Anica este 
profesoară la Alba Iulia. Sofia elec
trician la Combinatul siderurgic din 
Galați, Gigi. militar. Măricel abia a 
terminat liceul auto iar Ionică este 
mecanic la I.E.E.L.I.F. „Acum citeva 
săptămîni au fost pe aici. Eram 14 
inși în ogradă, ne spune Costache 
Ionașcu. Au venit să ne ajute la 
lucrările agricole". „I-am învățat de 
mici cu munca, adaugă Alexandra Io
nașcu. De pe la virsta clasei a patra 
i-am luat Ia cîmp. Acum sperăm ca 
ultimii doi să rămînă în comună". 
Casa soților Ionașcu — frumoasă, 
îmbelșugată — și-au refăcut-o după 
inundația din 1970. Au fost deci și 
momente de cumpănă, dar le-ău tre

cut pe toate. Acum cei doi sint încă 
în putere și doresc să termine ce au 
început, adică să-i vadă pe toți co
piii așezați, fiecare Ia rostul lui.

...Trei familii cu copii mulți. Ase
menea lor sînt și alte numeroase 
familii în Pechea. La dispensarul co
munal stăm de vorbă cu medicul 
Elena Petre (pediatru, abia venit fn 
comună), cu sora medicală Georgeta 
Pavel (de 21 de ani la dispensar), cu 
asistenta Lenuța Răuță, cu moașa 
Adela Voicu. Interlocutoarele cu

nosc, ca să zicem așa, 
pulsul vieții din Pechea. 
Al vieții la propriu. Al 
vieții abia venite pe lume, 
al vieții care va veni. 
Dispensarul are în prezent 
în asistență 98 de gravide. 
Comuna e împărțită pe șap
te sectoare. Copiii pînă la 
trei ani șl gravidele se află 
în urmărire continuă.

La ora vizitei noastre, în 
dispensar era relativă liniș
te. Au fost insă și zile cu 
50—60 consultații la copii, 
ni se spune. Preferăm insă 
liniștea de la acea oră. Ea 
probează sănătatea copiilor 
din comună. Pe linie de 
asistență sanitară, Pechea 
dispune și de un spital. 
L-am vizitat și pe aces
ta. De gardă era medicul 
generalist Pavel Ichim. Ne 
vorbește despre creșterea 
natalității în comună, des
pre sporul natural al popu
lației, despre nașterile de 

la spitalul din Pechea („Au fost zile 
și cu șapte nașteri"). Medicii de aici 
încearcă — și reușesc — să nu dea 
de lucru spitalului județean de la 
Galați. Ceea ce se poate face, aici se 
face. Ceea ce nu — se îndreaptă 
spre Galați. Există o stație de salva
re, orașul e la 30 de km.

...Dorința vinzătoarei Vasilica Ma
nea este de a se înființa la Pechea 
un magazin al copiilor. Discutăm 
împreună despre ceea ce oferă co
merțul celor mai mici locuitori. Nu 
descoperim prea multe lipsuri, iar 
cele, puține, care sint pot fi acope
rite printr-o aprovizionare mai bună. 
Iar cei în drept se străduiesc în 
■această direcție.

Firește, comuna oferă mult mai 
mult locuitorilor săi, mari și mici. 
Georgeta Fusaru, secretar adjunct al 
comitetului comunal de partid, ne 
oferă o imagine — sumară — a dotă
rilor comunei. „La Pechea s-au ridi
cat patru blocuri cu 60 de aparta
mente. Zilele acestea a început con
strucția altor 18 apartamente în 
blocuri noi. Există patru școli șl pa
tru grădinițe pentru cei 3 400 elevi 
Si preșcolari, cămin cultural spațios, 
bibliotecă cu 42 000 volume, zece ma
gazine cu profiluri diverse, inclusiv 
raioane pentru copii, baie co
munală, termoficare. rețea de apă 
potabilă. Pechea are o cooperativă cu 
90 milioane lei avere obștească; 
există in comună peste 300 de auto
turisme. telefoane in sute de case. 
Avem gospodării frumoase, bogate. 
O bază materială capabilă să explice 
și să susțină numărul mare de copii 
din comună".

Pechea nu este singura localitate 
din județul Galați cu populație tî- 
nără numeroasă. La fel stau lucru
rile și in alte comune, in municipiul 
Galați. Pretutindeni copiii sint la ei 
acasă, iar dragostea pentru ei e o 
constantă a vieții cotidiene. Poten
țialul de tinerețe al județului nu mai 
miră pe nimeni,, constituie o caracte
ristică a forței de azi a Galațiului.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"

Cetățeanul în parcul public C O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE
Nu există in tară oraș care să 

nu-și aibă punctele sale de referință, 
cunoscute de toți sau aproape de toți 
locuitorii săi. Tar printre acestea — 
parcul. Care, fără să ne dăm seama 
uneori, constituie tin adevărat „loc 
de suflet" pentru flecare. O plimbare 
in parc, indiferent de anotimp, odih
nește, reconfortează.

Iar cind frumuseților naturii li se 
adaugă cele create de mina omului... 
Poate tocmai de aceea edilii, organi
zațiile de masă și obștești, cetățenii 
acordă atita importanță acestor po
doabe vii ale așezărilor, înmulțin- 
du-le patrimoniul pomicol si floral, 
curățindu*le șl întreținindu-le aleile, 
ba creind noi parcuri în locuri 
virane fără vreo altă întrebu
ințare. în activitatea edilitar-gospo- 
dăreaseă, in programele de înfrumu
sețare a localităților, un punct este 
nelipsit : „Par
cul"; noul parc 
din municipiul 
Bistrița (in locul 
fostului „prund 
vinețiu" al riului 
cu același nume), 
noua grădină publică din cen
trul municipiului Slobozia, „Zăvoiul" 
din municipiul Rîmnicu Vilcea... Cit 
despfe Capitală, locuitorii ei (și nu 
numai ei), dispun de 5 000 hectare de 
parcuri, grădini și scuaruri, cu peste 
2 000 000 arbori și arbuști (aproape 
unu de fiecare locuitor 1).

Dar care localitate nu se poate 
mindri cu asemenea realizări ale 
propriilor cetățeni 1

Că majoritatea covirșitoare a cetă
țenilor prețuiesc și ocrotesc parcurile 
publice, adevărate oaze de reconfor- 
tare, că atitudinea față de semeni, 
conduita fiecăruia întregesc ambianța 
plăcută pentru' toți este un fapt ce 
nu necesită prea multe argumente. 
Dintre numeroasele exemple in acest 
sens amintim aici pe cel al elevilor 
de la Liceul industrial din Călărași, 
care au luat sub „patronajul" lor 
parcul ce străjuiește brațul Borcea : 
in fiecare primăvară ei fac „toaleta" 
copacilor (fiecare ișt are o inscripție, 
indieîndu-i denumirea și vîrsta), ii 
modelează covoarele de flori, vopsesc 
băncile. Iar pe alei pot fi adesea vă- 
zuți tineri cu banderolă roșie la braț 
— elevi ai liceului — veghind la sta
re» de curățenie a „domeniului" în
credințat lor: tn parcul din Rădăuți, 
copii purtind cravata roșie cu trico
lor atrag atenția inșilor „distrați" 
astipra locurilor tinde se află coșu
rile de gunoi; la Baia Mare, echipe 
a!e comisiilor de femei și organiza
țiilor U.T.C. din mările unități Indus
triale temperează pornirile excesiv 
de „zburdalnice" ale unora în par
cul municipal etc., etc.

Ne oprim aici cu Înșiruirea unor 
astfel de exemple, cu observația că 
asigurarea unei ambianțe potrivite 
menirii parcului trebuie să constituie 
o preocupare neîntreruptă a tuturor 
cetățenilor, a edililor, a tuturor fac
torilor de opinie ți acțiune din toate 
localitățile. Este vorba de o activita
te la fel de importantă ca și cea de 
creare și amenajare a locurilor de 
destindere șl agrement. Pentru că. 
din păcate, multe dintre parcurile 
noastre conțin încă „peisaje" deloc 
reconfortante, „amintiri" lăsate de 
unii cetățeni : bănci incrustate cu 
diferite inițiale și cuvinte, resturi de 
mincare. sticle goale lăsate după așa- 
zisa „recreare", copaci rupți sau 
chiar smulși, gazon bătătorit etc.

Este vorba de acte antisociale care 
scapă atenției atit a celorlalți cetă
țeni. cit și a factorilor de acțiune și 
opinie in acest domeniu. Ne vom 
opri doar asupra citorva din cauzele 
ce permit manifestarea în parcuri a 
fenomenului anticivic :
• Lipsa de coordonare dintre fac

torii responsabili pentru asigurarea 
ambianței necesare. In parcul „Ciș- 
migiu", una din „perlele" Capitalei, 
se află un punct veșnic aglomerat : 
„boschetul șahiștilor". Aici, zilnic, 
incepind de la prînz, zeci de amatori 
ai „sportului minții" se rînduiesc în 
fața meselor de piatră cu pătrate 
„aib-negru". Din cind in cînd insă, 
își fac apariția „negustoresele", care 
oferă in șoaptă „de bostan, de floa- 
rea-soarelui". Așa incit, pînă seara, 
dalele de piatră par ninse de coji, 
își mai fac apariția și ftiși cu table

— „marțul o sticlă". Iar ce urmează... 
Directoarea parcului, Emilia Soare, 

ridică din umeri a neputință. Paz
nicii parcului nu depind de ea. Or
ganele de miliție trec din cind in 
cind. dar. nesurprinzindu-ie pe .,ne
gustoresc" (avertizate de un „oare
care") în... flagrant delict, își văd de 
drum. Biblioteca din parc (una din 
marile atracții ale Cișmigiului) e mai 
mult închisă. Depinde de alt factor 
tutelar 1 Pe aleea teilor (a teilor 1) — 
un grătar al restaurantului „Monte 
Carlo" își lansează spre foșnetul 
frunzelor fumul unsuros de cîrnați, 
gazonul din jur e împestrițat cu 
resturi de chifle. Sesizate, organele 
comerciale întrerup „ospățul". Aflăm 
însă că năstrușnica idee a responsa
bilului restaurantului fusese practi
cată săptămîni in șir.
• Insuficienta mobilizare a orga

nizațiilor obștești și a organelor de 
ordine pentru întreținerea șl folo
sirea civilizată a bunurilor publice. 
Parcul „Plumbuita" din cartierul 
Colentina este înconjurat de blocuri 
demne de o adevărată metropolă, 
cum este Bucureștiul. Edificii care au 
impins de mult in domeniul uitării 
imaginea cartierului cu căsuțe coș
covite de-acum două-trei decenii. Și, 
totuși, parcul este... fără copaci. De 
ce ? Au fost smulși sau rupți an de 
an. după ce au fost sădiți de cetă
țeni. De inși a căror conduită a ră
mas chiar sub nivelul fostelor ma
ghernițe. Pe spațiile verzi... pasc cai 1 
Paznicul parcului susține că el are 
„în primire doar trandafirii". Talu- 
zurile lacului format de barajul de 
pe rîul Colenttna sint transformate

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează cea de-a 
doua TRAGERE LOTO 2 din 
cursul acestei luni. Oferind noi 
posibilități părticipanților oon- 
secventi acestui sistem de ioc 
să obțină importante cîștiguri 
in autoturisme „DACIA 1 300“ 
si mart sume de bani de va
loare fixă si variabilă. Se rea
mintește celor interesați că bi
letul de participare (10 lei va

in... spălătorie chimică. Inși in cos
tume de baie improvizate freacă de 
zor. nestingheriți de nimeni, pături, 
covoare de iută, mantale, detergentul 
cenușiu de murdărie se scurge in lac.

Un adevăr se impune fu insistență 
în activitatea edilitar-gospodărească 
și social-educativă : bilanțul realiză
rilor se măsoară nu numai in nu
mărul obiectivelor înfăptuite, ci și în 
gradul de civilizație in care acestea 
sint întreținute. Altfel, realizările 
sint doar semirealizări.

De exemplu, in municipiul Ale
xandria. cetățenii au efectuat anul 
acesta lucrări de înfrumusețare de
pășind 150 000 000 lei. Intre care și 
amenajarea zonet de agrement din 
pădurea Vedea. Dar puține din băn
cile instalate aici. mai pot fi folo
site, aparatele de la locurile de joa
că pentru copii au fost deteriorate de 

inși în puterea 
Viratei. poienițele 
au fost bătătorite, 
iar după vreo 
sărbătoare arată 
ca niște... maidane 
de gunoi. Și plo- 

ieștenii se pot mindri că au plan
tat in acest an aproape 40 000 
arbori și arbuști și circa o ju
mătate milion de flori. Numai că in 
complexul de agrement „Dăcia-Bu- 
cov“, unde există și un parc, ușile 
de la cabine au fost smulse din ți- 
țini. coșurile de gunoi aruncate, iar 
două foișoare (destinate lecturii, re
creării) au fost pină la urmă trans
formate in... depozite de gunoi.
• Și, în sfîrșit. dar nu ca ultimă 

importanță, absența sau manifesta
rea mult prea timidă și sporadică a 
opiniei cetățenești împotriva actului 
de poluare — materială și spirituală 
— a parcurilor. Această opinie co
lectivă pornește, este limpede, de la 
fiecare cetățean în parte. De cite ori 
nu asistăm pasivi la „micul chef" 
al unor pierde-vară pe băncile parcu
rilor, soldat cu grămezi de gunoaie 
în jur și dialoguri departe de de
centă, la inși „distrați" care aruncă 
pe alei sticle goale, cutii de con
serve, ghemotoace de Tiîrtie etc. ? 
Asemenea acte nu pot fi stăvilite 
decit prin atitudinea fermă a vizita
torilor parcurilor, care sint cetățe
nii. Căci nicăieri in lume nu pot 
exista paznici pentru fiecare bancă, 
pentru fiecare alee.

Deci pot fi stopate și complet era
dicate asemenea fapte care poluează 
mediul ambiant ? Exemplele poziti
ve oferite ini acest articol (eu sigu
ranță. există încă multe altele) de
monstrează că da. Cu condiția ca 
ele să fie generalizate, aplicate în 
permanență.

Laurențiu DUȚA 
Foto : S. Cristian

rianta) poate fi completat cu O 
variantă achitată sută la sută sau 
eu patru variante achitate în 
cotă de 25 la sută. Flecare bilet 
are drept de participare șl 
bineînțeles de cîștiguri la toate 
cele trei extrageri a cite patru 
numere, caire însumează 12 
numere din totalul de 75.

Sțmbătă 19 septembrie este 
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE.

Rezolvarea promptă, temeinică
Perfecționarea pregătirii profesionale

- sarcină permanentă
într-o scrisoare adresată ziaru

lui, se relata că la Fabrica de plăci 
aglomerate din .Fălticeni, județul 
Suoeava, se manifestă unele ne
ajunsuri in organizarea muncii și 
ci activitatea se desfășoară ne
corespunzător din cauza Blabei pre
gătiri profesionale a unor lucră
tori din unele secții.

La solicitarea redacției, scrisoa
rea a fost analizată la fața locu
lui de Consiliul de control munci
toresc al activității economice și 
sociale al județului Suceava. în 
adresa de răspuns se menționează 
că, din verificările efectuate, a 
reieșit că cea mai mare parte a 
observațiilor și sesizărilor cuprinse 
în scrisoare sint întemeiate. S-a 
constatat că, intr-adevăr, in unita
te există încă neajunsuri în oe pri
vește calificarea și perfecționarea 
pregătirii profesionale a perso
nalului. precum și în promovarea 
acestuia, ceea oe are oonsecințe 
negative asupra bunului mers al 
activității și îndeplinirii sarcinilor 
de plan.

Exigență sporita față de respectarea 
normelor legale

într-o scrisoare trimisă ziaru
lui. Alexandru Rusu, om al muncii 
de la Combinatul petrochimic 
Borzești, solicita sprijin în vede
rea neanalizării unei sesizări pe 
care a adresat-o anterior privind 
unele nereguli din cadrul serviciu
lui aprovizionare al unității. El 
susținea că răspunsul oe l-a pri
mit este neîntemeiat, iar măsu
rile enunțate n-au fost aplicate,

Oficiile Județene de 
turism și I.T.H.R. 
București organizează, 
in luna septembrie, 
excursii cu trenul, cu 
durata de 3—6 zile, in 
toate stațiunile litora
lului românesc al Mă
rii Negre.

Gazdele oferă ca
zare în hoteluri con
fortabile și servirea 
mesei în restaurante 
Ia tarife reduse, nu

Cu prilejul soluționării scrisorii 
s-a stabilit ca șeful secției nr. 3, 
maistrul Vasile Vlaiduc, să fie în
locuit din funcție cu un alt cadru, 
cu pregătire superioară și" cu mal 
multă autoritate în fața colectivu
lui. Totodată, a fost desemnat să 
sprijine activitatea din această 
secție inginerul Ion Macarie, șeful 
biroului producție, care este șl 
membru al consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere. S-a ho
tărît, de asemenea, să fie în
locuite din funcție și alte cadre de 
conducere, maiștri și șefi de forma
ții de lucru, care nu au o pregă
tire profesională corespunzătoare 
și nu s-au dovedit buni organi
zatori. S-au luat și alte măsuri 
pentru îmbunătățirea și perfec
ționarea pregătirii profesionale, 
precum și organizarea, cu spriji
nul Centralei de prelucrare a lem
nului București, de noi cursuri de 
calificare și perfecționare a oali- 
ficării in care să fie cuprins în
tregul personal al unității.

Scrisoarea lui A. Rusu a fost tri
misă de redacție Comitetului ju
dețean Bacău al P.C.R., care a 
dispus să fie soluționată la fața 
locului împreună cu comitetul de 
partid al Combinatului petrochi
mic Borzești. Din cercetarea celor 
sesizate, 6e arată în răspuns, a 
rezultat că, într-adevăr. In cadrul 
serviciului aprovizionare «1 com
binatului au existat unele nea-

a scrisorilor oamenilor muncii
junsuri în organizarea muncii, în 
gospodărirea și apărarea avutului 
obștesc. Pentru înlăturarea aces
tora s-a stabilit ca distribuirea 
materialelor neoesare procesului 
de producție să se facă direct ce
lor care le prelucrează și răspund 
de folosirea lor ; s-au hotărît, de 
asemenea, schimbarea din func
ția de casier plătitor a lui Ștefan 
Station și redistribuirea in cadrul 
serviciului a gestionarei Elena 
Ababei pentru a nu mai presta 
activități de gestiune.

La semnalele cititorilor
• Spirit gospodăresc. La sesizarea cititorului Constantin Ungu- 

reanti, adresată „Scînteii", Consiliul popular al județului Gorj a stabi
lit, împreună cu Consiliul popular Tg. Cărbunești, ca schela de extrac
ție petrolieră din această localitate să împrejmuiască platforma pe 
care sint amplasate rampa de descărcare și dezmembrare a utilajelor 
destinate casării, precum și depozitul de fier vechi, urmărindu-se men
ținerea ordinii în această incintă.

• Operativitate. Ca urmare a soluționării unei scrisori trimise la 
redacție, Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Dolj 
a acordat sprijinul necesar cooperativei agricole din comuna Dobrești 
în ce privește stringerea. și depozitarea cantităților de furaje necesare, 
asigurarea cu îngrijitori a tuturor loturilor de animale, repararea și 
întreținerea corespunzătoare a instalațiilor de muls și de eliminare a 
dejecțiilor etc.

• Indisciplină. Constantin Lăsculescu din Drobeta Tr. Severin susți
nea într-o scrisoare adresată ziarului că nu este sprijinit să fie înca
drat ca tehnician in specialitatea metrologie, pe care a dobîndit-o la 
absolvirea școlii. Din răspunsul Direcției pentru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale a județului Mehedinți rezultă insă o ou totul altă situa
ție. Și anume, cel în cauză, de la absolvirea școlii, a lucrat în mai multe 
unități, neachitindu-se de sarcinile încredințate, ultima fiind Combi
natul chimic „Drobeta", de unde i 6-a desfăcut contractul de muncă 
pentru absențe nemotivate. Conducerea acestei unități, se arată în adre
sa de răspuns, a acoeptat să-l reîncadreze pe cel în cauză, dar cu con
diția să se prezinte la testarea cunoștințelor profesionale .necesare pen
tru exercitarea meseriei de tehnician — or, acesta nu s-a prezentat la 
susținerea testului respectiv...

Gheorqhe PÎRVAN

EXCURSII CU TRENUL 
PE LITORAL

ÎN LUNA SEPTEMBRIE

Totodată, se arată în răspuns, 
conducerea serviciului aprovizio
nare va fi sprijinită in vederea 
prevenirii repetării unor aseme
nea neajunsuri. în aoelași timp, 
biroul organizației de bază va 
urmări mai consecvent îndepli
nirea sarcinilor de către toți 
comuniștii, precum și modul in 
care se respectă și se acționează 
pentru Întărirea legalității, pentru 
creșterea răspunderii în oe pri
vește respectarea normelor legale 
referitoare la apărarea și dezvol
tarea avutului obștesc.

meroase posibilități de 
agrement, excursii pe 
Canalul Dunăre — 
Marea Neagră. în Del
ta Dunării, la obiecti
ve turistice din împre
jurimi, jocuri sportive, 
partide de pescuit.

Sînt de reținut petru 
din atributele excursii
lor cu trenul : plăcu
te, rapide, comode, 
convenabile.
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ȚĂRII-ClT MAI MULT ȚIȚEI!
Sprijin mai prompt și mai eficient!

AMPLĂ MOBILIZARE DE FORȚE

LA STRÎNGEREA ROADELOR TOAMNEI
— iată ce așteaptă petroliștii de la Berca-Buzău pentru realizarea planului

Sondorii schelei de producție pe
trolieră Berea — județul Buzău — au 
pe panoul de onoare patru însemne 
ale hărniciei lor, patru distincții — 
„Ordinul Muncii1* clasa I pentru rezul
tate deosebite obținute în realizarea 
planului de extracție in anii 1984. 
1985 și 1986, adăugate la o altă dis
tincție mai veche obținută in anul 
1972. Firește, este prima carte de 
vizită de care dai cu ochii în biroul 
directorului unității, Ș-i nu mai ai 
nevoie de prea multe recomandări. 
Schela din Berea continuă să se nu
mere printre unitățile cu rezultate 
bune în realizarea sarcinilor de plan. 
Să extragi zilnic peste o mie de tone 
de țiței nu este un fapt oarecare, so- 
Jicitind eforturi deosebite, infruntind 
arșița, luptind cu multe greutăți, mai 
ales în menținerea în producție a u- 
nui fond de sonde cît mai mare.

Exploatarea sondelor de la Berea 
ee face de multi ani. începuturile 
se pierd chiar în secolul trecut, timp 
in care generații și generații de pe
troliști au „scormonit" aceste zone 
pentru scoaterea din adincuri a „au
rului negru". Poate tocmai de aceea 
azi, cu tehnologii moderne, de mare 
tehnicitate, cu oameni cu înaltă ca
lificare, extracția țițeiului se face 
cu eforturi deosebite. Fenomenele 
naturale tot mai frecvente și mai 
imprevizibile solicită oamenilor un 
plus de inteligență, un plus de efort. 
Apar adesea fenomene de gazare, 
înnisipare, inundare a sondelor, fie
care solicitînd alt gen de operații, 
o altă concentrare de forțe umane și 
mecanice. De fiecare dată izbînda. 
adică momentul în care sonda este 
din nou redată circuitului productiv, 
reprezintă o încununare a unor efor
turi cu adevărat eroioe.

împreună cu secretarul comitetu
lui de partid. Constantin Panait. am 
urcat dealurile Bercăi la sonda 231, 
aflată în probe de producție. O son
dă săpată într-un timp mult mai 
scurt decît cel planificat și trecută 
acum în probe. Sondorul-șef Vasi- 
le Ungureanu și oamenii din echipa 
sa tocmai terminaseră cimentarea, 
urmînd ca a doua zi să facă perfora
rea. Pregătiseră totul. Alături, o altă 
sondă în foraj care ne oferă un ve
ritabil paradox, după cum ne spune 
sondorul-șef ; este aproape abando
nată, pentru că din primăvară nu s-a 
mai lucrat la ea. din lipsa burlane
lor și a motorinei. Oare acestea să 
fie cauzele 7 Cum este posibil să lași 
de atita vreme treaba doar pe jumă
tate, să imobilizezi instalația de fo
raj numai pentru că a lipsit moto
rina ? Sau numai pentru că au lip
sit burlanele 7 Din primăvară pină 
acum nu se găseau cele necesare 
pentru ca această sondă, dintr-o zonă 
cu multe promisiuni la prospectare, 
sii poată fi adusă la stadiul de a 
extrage țiței 7 Este greu de imaginat 
că niște oameni legați sufletește de 
această meserie, că factori de con
ducere învestiți cu o mare răspun
dere să rămină pasivi în fața unor 
greutăți deloc imposibil de învins. 
Firește, este mult mai ușor să aștepți 
să ți se aducă tot ce ai nevoie, chiar 
la locul de muncă, decît. să acționezi, 
să nu al liniște, să nu-i lași nici pe 
alții să stea liniștiți pină nu se gă
sește soluția de rezolvare — în ca
zul de față procurarea motorinei și 
a burlanelor necesare. Este o pro
blemă de conștiință muncitorească 
pe care comuniștii, conducerea sche
lei de foraj Berea trebuie să o dez
bată la toate locurile de muncă.

în cele opt luni care au trecut din 
acest an trebuiau să se foreze 19 
sonde noi. al căror potențial produc
tiv este cuprins în planul schelei, 
dar s-au dat în producție numai 12. 
diminuîndu-eo serios producția de 
țiței. Schela de producție petrolieră 
trebuia să extragă în această perioa
dă din sonde noi aproape 12 mii de 
tone de țiței și a realizat numai pa
tru mii de tone. Este o pierdere pe 
care au cauzat-o cei de la foraj. 
Pierderea înregistrată nu mai poate 
fi recuperată niciodată. Am început 
cu această cauză deloc lipsită de im
portanță, a corelării activității son
dorilor de la foraj cu sarcinile de

mare răspundere ale petroliștilor de 
la extracție. Fără îndoială, produc
ția din sondele noi are un aport im
portant la fundamentarea planului 
de producție din fiecare schelă. Dacă 
aceste sonde noi nu sînt puse cit mai 
operativ în circuitul productiv, se di
minuează posibilitățile de realizare a 
planului. Iată de ce este atît de im
portant să se cunoască din timp lo
cațiile viitoarelor sonde, să existe o 
mai mare colaborare între unitățile 
de foraj și oele de extracție, să exis
te o mai mare răspundere din par
tea specialiștilor care forează sonde
le noi.

Schela de producție petrolieră Ber
ea nu-și realizează in momentul de 
față sarcinile de plan și pentru fap
tul că și în exploatarea sondelor 
vechi există unele neajunsuri. în 
ziua documentării noastre erau 34 
de sonde in intervenții și 5 in repa
rații capitale. L-am întrebat pe di
rectorul schelei, ing. Florea Matei, 
dacă nu sînt prea multe. Din sondele 
vechi nu s-a realizat o producție de 
peste 13 mii de tone de țiței în cele 
opt luni, adică o bună parte din 
restanța pe care o are unitatea în 
realizarea sarcinilor de plan.

— Da, sînt destul de multe, dar 
este o situație de moment. Avem la 
dispoziția oelor 11 formații de in
tervenție și 10 de reparații un nu
măr de 18 instalații Î.C.-5. din care 
funcționează 10 și 17 trolii în stare 
de utilizare, din 25 cîte avem scrip
tic. Unitatea noastră are cel mai mic 
procent de timp neproductiv. 2 la 
sută, pentru că sondorii de la 
intervenții sînt bine pregătiți, pen
tru că avem chiar cîte două insta
lații la dispoziția unei formații de 
intervenții. în plus, am organi
zat echipe de service disloca
te pe zone, care intervin cu 
operativitate la troliile aflate în 
pană. Firește, se poate organiza si 
mai bine activitatea, dar intîmpinăm 
și multe greutăți din partea unor co
legi de-ai noștri. De exemplu, avem 
la reparații, la Poiana Cîmpina, 2 
trolii trimise de patru luni și-încă nu 
știm cît trebuie să mai dureze aces
te reparații. Trimitem, de asemenea. 

la I.R.A. Tecuci sau la I.R.A. Obor 
mașini la reparații capitale și vin 
de acolo cu cutiile de viteză fără pi- 
nioane sau cu dantura ruptă. De la 
Tecuci le aduoem, de regulă, remor
cate după reparații capitale și ma
șinile acestea mai trebuie să rămină 
in garajele noastre cel puțin o lună 
pentru remedieri la reparații capi
tale... Ne lipsesc cauciucurile pentru 
mașinile de intervenții, iar... inter
vențiile noastre rămîn de multe ori 
fără rezultate. Am primit în acest an 
numai 185 de anvelope. Cum să ie 
împărți la întregul parc cind pe fle
care instalație trebuie să montezi 8 
sau 10 cauciucuri ? Și am putea com
pleta lista necazurilor noastre pentru 
care ne zbatem noi, se agită trustul, 
se interesează ministerul. Dar ele 
rămîn în continuare și ne ocupă 
mult timp în loc să ne preocupăm 
de activitatea la sonde.

întrebarea pe cate o adresăm ex
perimentatului director, de schelă, 
același care a condus colectivul si în 
ultimii trei ani în care au fost cu
cerite înaltele distincții pentru re
zultatele bune în realizarea planu
lui, este următoarea : schela poate 
să-și realizeze sarcinile de plan pe 
acest an 7

— Vin acum de la o ședință de la 
Trustul de foraj-extracțio Boldești 
și pe tot drumul numai la această 
întrebare mă gîndesc. pentru că ml-o 
pun zilnic și eu, și mi-o pun aproape 
zilnic și alții. Avem posibilități să 
realizăm planul, asa cum ne-a cerut 
secretarul general al partidului, 
dar trebuie să fim mult • mai 
mult ajutați de către unitățile 
care ne furnizează tubingul, acumu
latorii. anvelopele, uleiurile și moto
rina. Colectivul nostru a făcut un 
efort deosebit pentru creșterea aflu
xului de țiței la sondă și deci pen
tru extracția lui. în ultimul timp a 
crescut producția cu cîteva procente 
pentru că am intensificat operațiu
nile geologo-tehnologice. ajungtnd 
la un număr de 1 243 operații. în loc 
de 849, cit erau planificate. Pe baza 
aoestor operații am realizat un plus 
de 20 mii de tone de țiței. în mo
mentul de față ne confruntăm cu o 
serie de greutăți în repunerea in 
producție a unor sonde cu debite 
mai mari din zona Bărbuncești, unde 
este ponderea cea mai mare a ex
tracției noastre. Acolo ne-am con
centrat întreaga atenție și în luna 
septembrie așteptăm o creștere sub
stanțială a producției de țiței, pen
tru că planul la producția de gaze 
l-am depășit cu multe sute de mii 
de metri cubi. în cadrul procesului 
de modernizare, care este în plină 
derulare, vom instala panouri de ur
mărire automată a sondelor in pom
paj' la adîncime. iar la sondele în 
erupție artificială, injecțiile cu pro
gramator de gaze ne vor ajuta să 
mărim extracția de țiței. Vrem să 
mărim numărul formațiilor de inter
venții pentru ca timpul de așteptare 
a sondelor oprite să fie cît măi mult 
diminuat. Noua formă de acord glo
bal este de natură să stimuleze foar
te mult activitatea sondorilor de la 
intervenții, astfel că, mai ales, son
dele cu debite mai mari, cum sînt 
cele din zona Bărbuncești. să fie 
cît mai operativ puse în stare de 
funcționare.

„.Fără îndoială că la schela de pro
ducție petrolieră Berea sînt incă 
mari posibilități nefolosite în reali
zarea unui volum sporit de țiței ex
tras. Va trebui insă ca atît Trustul 
de foraj-extracție Boldești, cît si 
Ministerul Petrolului să acorde o 
atenție mai mare rezolvării proble
melor cu care se confruntă în pre
zent acest colectiv. Este oare posi
bil ca forurile tutelare amintite să 
nu se sesizeze de faptul că la sonda 
232 s-a întrerupt forajul din primă
vară sau că la sonda 41.1 s-a aștep
tat... patru ani pentru a fi pusă în 
funcțiune doar cu două luni în urmă, 
după care au apărut avarii. Și sin- 
tem convinși că sprijinul mult aș
teptat va sosi.

Petre CRISTEA 
Stelian CHIPER

ialomița ■■ La culesul porumbului

toți locuitorii șutului
în județul Ialomița, o dată cu 

coacerea lanurilor, ritmul recoltării 
porumbului crește de la o zi la alta. 
In majoritatea unităților culesul se 
desfășoară mai mult manual, fapt ce 
înlătură risipa. Dacă în săptămîna 
trecută se recoltau în medie 450—500 
hectare pe zi, luni s-a ajuns la 700 
da hectare, iar marți și miercuri vi
teza s-a apropiat la 1 000 hectare. 
Pină aseară, din cele 83 259 hectare 
cultivate, au fost, recoltate aproape 
7 000 hectare, din care peste 5 000 
hectare manual.

în fiecare unitate, membrii comi
siei pentru cultura porumbului sînt 
permanent la datorie, asigurind ca 
producția evaluată să fie integral 
strinsă de pe sola respectivă și trans
portată. Se urmărește corelarea 
transportului cu recoltarea, prin fo
losirea la întreaga capacitate a mij
loacelor care sînt încărcate opera
tiv, de echipe special constituite, fapt 
ce înlătură staționările și permite 
eliberarea suprafețelor de coceni și 
transportul acestora în bazele fura
jere.

Acolo unde munca este riguros 
organizată, unde formațiile și echi
pele încep lucrul la primele ore ale 
dimineții, vitezele zilnice au deter
minat ca procentul înregistrat la cu
les să fie superior mediei pe județ. 
La cooperativele agricole de produc
ție din Gheorghe Doja și Buiești, din 
consiliul agroindustrial A.ndrășești, 
suprafața de porumb recoltată a 
ajuns la peste 20 la sută. Membrii 
cooperativei agricole Gheorghe Doja, 
spre exemplu, care s-au angajat 
ca întreaga suprafață cultivată de 
870 hectare s-o culeagă manual, au. 

Floorea-soarelui se recoltează de pe ultimele suprafețe

și strîns producția de pe 200 hec
tare, întreaga cantitate fiind trans
portată și depozitată la baza de re
cepție. Și tot la această unitate 80 
la sută din suprafața recoltată a și 
fost eliberată de resturi vegetale. 
Cocenii sînt. tăiați dimineața, mai 
bine zis cu mult înainte de răsări
tul soarelui, cînd au frunzele înmu
iate de rouă, îneît pot fi adunați 
ușor. în toate unitățile au prioritate 
la culșs solele cu soiuri timpurii, cu 
deosebire cele care nu au fost iri
gate și care vor fi însămînțate cu 
orz sau grîu.

Suprafețe mari au fost culese ma
nual și în consiliile agroindustriale 
Urziceni — 564 hectare din 3 115 hec
tare cultivate; Horia și Țăndărei — 
17 la sută din totalul suprafeței pre
văzute» Concomitent cu recoltarea, o 
atenție deosebită se acordă folosirii 
mijloacelor de transport ; toate auto
camioanele și remorcile fiind dotate 
cu înălțătoare, ele circulînd pe rute 
riguros stabilite, iar la bazele de re
cepție fiecare cooperativă agricolă 
și întreprindere agricolă de stat are 
punctul său de depozitare. Prin mă
surile întreprinse de I.C.A.P.A. Ialo
mița, la toate bazele de recepție 
s-au asigurat mijloace de descărcare 
mecanice, iar probele de laborator se 
fac în timpul cel mai scurt. Atît la 
ciritărifea producției, cît și la efec
tuarea analizelor de laborator, uni
tățile agricole au delegați bine in- 
struiți care cunosc în amănunt pro
centele admise.

Pentru impulsionarea recoltării 
porumbului, mai ales în unitățile din 
consiliile unice agroindustriale Si- 
nești și Fetești, comandamentul ju

dețean pentru agricultură a adoptat 
o serie de măsuri menite să mobi
lizeze cit mai multe forțe la execu
tarea acestei lucrări. Și un fapt 
demn de consemnat : toate unitățile 
care folosesc mijloacele de transport

giurgiu ■■ Transportul sfeclei de zahăr 

să țină pasul tu recoltarea
Pe agenda de lucru a oamenilor 

muncii din agricultura județului 
Giurgiu la Ioc de frunte se află 
acum stringerea. transportul și in
dustrializarea sfeclei de zahăr. Ast
fel, in cursul serii de 16 septembrie, 
la fabrica din Giurgiii a fost elabo
rată prima șarjă de zahăr din noua 
recoltă. „Actuala campanie de in
dustrializare am declanșat-o sub 
semnul unor importante îmbunătă
țiri tehnioe — ne spune ing. Emil 
C'iinaru, directorul adjunct al fabri
cii. Instalația de rafinare, spre 
exemplu, a fost dotată cu noi și mo
derne utilaje. Este vorba de 19 cen
trifuge, 16 refrigerenți și 14 filtre 
mecanice pentru siropuri. De ase
menea, cu forțe proprii am organi
zat un nou punct de descărcare cu 
un debit de apă foarte mare. Prin 
modernizările adu.se. timpul de des
cărcare hidraulică la toate cele 4 
puncte din fabrică a scăzut în medie 
la 5—6 minute pentru fiecare ma
șină. Toate aceste modernizări și do
tări tehnice noi asigură o mai mare 
siguranță in funcționarea instalații
lor, crește capacitatea de prelucra
re și reduce simțitor pierderile teh
nologice și implicit sporește randa
mentul de extracție".

Care este stadiul de recoltare și 
de asigurare a stocurilor necesare 
funcționării fabricii la capacitatea 
nominală 7 Am pus această între
bare mai multor producători de 
sfeclă din județ pentru că. așa după 
cum se știe, buna reușită a actualei 
campanii de industrializare depinde 
de respectarea cu strictețe a grafi
celor de recoltare și transport. Pes
te tot am constatat preocuparea pen
tru aplicarea punct cu punct'a mă
surilor adoptate de comitetul jude
țean de partid în ce privește organi
zarea muncii la recoltare și desfă
șurarea transportului. în raport de 
posibilitățile fiecărei unități, recol
tarea se face mecanic sau manual, 
cu precizarea că întreaga producție 
este strinsă pe baza organizării mun
cii în acord global.

La C.A.P. din Slobozia, spre exem
plu, Alexandru Ancu. președintele 
unității, ne-a spus că aici se aplică 
tehnologia de strîngere a frunzelor 
cu ajutorul mașinilor. „în acest fel, 
preciza interlocutorul nostru, avem 
posibilitatea ca frunzele de sfeclă să 
le însilozăm. Apoi, venim cu disloca

Să fie vinovat calculatorul ?
tn unitățile agrico

le din consiliul agro
industrial Topoloveni, 
județul Argeș, s-a de
pus o muncă intensă 
la cultivarea flori.i- 
soarelui, la recoltarea 
și livrarea producției 
obținute la baza de 
recepție din Leordeni. 
Acum, întreaga canti
tate de sămânță de 
floarea-soarelui, însu
mând sute de tone, se 
află depozitată pe 
platformele bazei. 
Aici, ea se poate în
cinge și, in final, de
teriora. $i aceasta 
pentru că baza respec

tivă este lipsită de 
posibilitatea de a li
vra sămînța vagonabil 
pe calea ferată fabri
cii de ulei „Mun
tenia", din Capitală, 
căreia, de fapt, ii este 
repartizată.

Cine face greutăți 
bazei și dovedește, în 
continuare, lipsă de 
răspundere față de 
producția de f.oarea- 
soarelui? Aflăm că 
vina o poartă Regio
nala C.F.R. București, 
neinregistrind in pla
nul său de transport 
șl unitățile din Argeș, 
care ceruseră in scris 
acest lucru. Ion Slman,

proprii, și cărora li s-au asigurat 
motorina necesară, realizează zilnic 
cîte 4—5 drumuri.

Mihal V5ȘOIU 
corespondentul „Scinteii"

torul, iar cooperatorii au sarcina de 
a face numai o decoletare de ajusta
re a rădăcinilor de sfeclă. Cîștigăm 
astfel furaje, cîștigăm producția de 
sfeclă și rămine un teren curat de 
resturi vegetale, ceea ce ne permite 
să pregătim un bun pat germinativ 
pentru însămînțarea griului".

Cu bune rezultate la recoltarea 
sfeclei de zahăr se lucrează și la coo
perativele agricole Chiriacu, Ghim
pați, Putineiu, la I.A.S. Giurgiu și 
în alte unități cultivatoare. Pe baza 
evaluării producției, s-a stabilit si 
capacitatea de transport, zilnică ne
cesară a fiecărei unități. Trebuie 
spus însă că, deocamdată, această o- 
perațiune se face mai mult cu mij
loacele proprii ale unităților, cu re
morcile și cu atelajele. Este un lu
cru foarte bun. Dar conșultînd fi
șele de recepție, se constată că de 
la începutul campaniei de industria
lizare s-au creat mari diferențe în
tre cantitățile de sfeclă recoltate 
aflate in cimp sau în bazele volan
te ale fabricii și stocurile absolut ne
cesare bunei funcționări a întreprin
derii. Astfel, la data de 16 septem
brie, stocurile erau următoarele : în 
cimp se aflau în grămezi, recepțio
nate — 4 000 tone. în cele 7 baze vo
lante — 6 650 tone, iar in fabrică — 
stocul era de 4 000 tone, deci mate
rie primă abia pentru o zi de lucru.

De oe s-a creat această diferență 
între recoltat și transport 7 în fieca
re bază volantă există utilaje care 
pot asigura încărcarea a peste 1 000 
tone sfeclă pe zi. Dar deocamdată nu 
prea au ce încărca. Pentru că, în 
mod nejustificat, întreprinderea de 
transporturi auto din Brașov întîr- 
zie să trimită în județul Giurgiu co
loana de autocamioane insumind o 
capacitate de transport de 1 500 tone. 
Sosirea neîntirziată a acestor mij- 
loaoe de transport este impusă și de 
faptul că in ultimele zile in județul 
Giurgiu s-au reinstalat călduri exce
sive, ajungînd la 34—37 de grade 
Celsius, ceea ce, potrivit aprecierilor 
specialiștilor, conduce la o scădere 
zilnică in greutate cu circa 15 la sută 
a sfeclei recoltate. Deci, cu fiecare 
zi care stă in cimp. sfecla pierde din 
greutate, se deshidratează creează 
mari probleme in procesul de pre
luare și, în final, duce la obținerea 
unui randament scăzut de zahăr.

Jon MANEA
corespondentul „Scinteii"

șeful bazei de recep
ție din Leordeni, ne 
spune că, deplasin- 
du-se la regională, a 
primit un răspuns 
de-a dreptul bizar : 
„Calculatorul e de 
vină ; probabil a omis 
să vă prindă in' pla
nul de transport". Să 
admitem „vina" calcu
latorului. Dar de ce 
regionala in cauză nu 
repară, printr-> re- 
planificare urgentă și 
operativă, greșeala 
comisă ? Ar fi singu
ra soluție corectă și 
eficientă. (Gheorghe 
Cîrstea, coresponden
tul „Scinteii").

Măsoară de șapte ori și taie o 
dată ! — spune proverbul. De ce 7 
Pentru că măsurarea se poate re
peta, în timp ce tăierea este, în ge
neral, ireversibilă. într-un proces 
tehnologic, ceea ce rezultă după o 
eventuală „tăiere" greșită este un 
rebut sau o remaniere — deci, pier
deri. Dar dacă măsurarea este in
corectă, deși tăierea este bună, re
zultatul este tot necorespunzător — 
deci iarăși pierderi. Prin urmare, 
cum măsurăm 7

Un rulment.. Pentru ca el să-și 
realizeze funcția de a asigura o ro
tație cu frecări minime, intre inelele 
și bilele lui trebuie să existe un joc, 
prevăzut in documentații, de cîteva 
rniimi de milimetru. Nici mai mult 
nici mai puțin. Miimile de milimetru 
nu se simt și nu se văd. în schimb, 
se pot măsura. Dacă nu se măsoara 
bine, atunci jocul e mai mare sau 
mai mic decit cel necesar : cind 
abaterile sînt mari, rulmentul e re- 
butat ori demontat și remaniat, dacă 
se mai poate ; cînd abaterile sint 
mai mici, dar jocul nu are va
loarea optimă, viața rulmentului se 
scurtează, iar zgomotul său devine 
supărător. Deoarece la o fabrică de 
rulmenți se produc mii de bucăți pe 
schimb, consecințele unor asemenea 
măsurări sînt ușor de imaginat.

într-un proces de laminare, tem
peratura semifabricatului trebuie 
măsurată „din mers". Nu este de
loc simplu. Dacă se greșește cu mai 
multe zeci de grade în plus, deci 
metalul are o temperatură mai scă
zută decît cea prescrisă, cilindrii la
minorului se pot deforma, iar lami
natul rezultă cu fisuri sau alte de
fecte. Atît cilindrii, cît și laminatul 
costă...

Sîntem consultați de medic : pri
mele sale acțiuni sînt măsurarea tem
peraturii și a tensiunii arteriale. Dacă 
termometrul indică numai cu un 
grad în plus față de temperatura 
reală, iar aparatul de măsurat ten
siunea arată cu cîțiva centimetri de 
mercur peste tensiunea adevărată, 
ne putem vedea expediați de urgență 
la spital, deși suferim doar de o 
ușoară răceală sau, în situația inver
să, s-ar putea să nu mai ajungem 
acolo, deși ar fi cazul.

O cooperativă agricolă se prezintă, 
cu produsele sale, la baza de recep

ție, scontînd un ciștig binemeritat. 
Surpriză : este penalizată, deoarece 
s-a depășit procentul de umiditate 
admis la cereale. Nu cumva umido- 
metrul cu care s-a făcut determina
rea indica in plus 7 Cît costă o ase
menea aproximație ne pot spune cei 
pățiți...

Există și măsurări incorecte cu... 
intenție : cîntărirea cu ocaua mică, 
măsurarea țesăturilor prin întindere, 
vinzarea de băuturi cu măsuri „im
provizate" etc. Le reamintim pentru 
că nu și-au pierdut actualitatea și 
sînt generatoare de pierderi pen
tru unii și ciștiguri pentru alții, 
însă acestea mai au și alte urmări...

Exemplele sînt nenumărate. Con
secințele sint dintre cele mai di
verse, atît ca natură, cît și ca im
portanță. Uneori par surprinzătoa
re. Toate costă, mai mult sau mai 
puțin ; pe fiecare în parte sau pe 
noi toți. Dar de ce, în unele cazuri, 
cu excepția celor premeditate, nu 
măsurăm bine 7

La o măsurare participă mai mulți 
factori : obiectul sau fenomenul 
purtător al mărimii de măsurat ; 
aparatul sau, mai general, mijlocul 
de măsurare ; omul care execută 
măsurarea, dacă aceasta nu se face 
automat ; metoda de măsurare, res
pectiv, modul în care omul folosește 
aparatul ; condițiile de mediu in 
care se execută măsurarea. Fiecare 
dintre acești factori poate avea o in
fluență perturbatoare asupra măsu
rării și rezultatului ei. Nu cu intenție, 
ci prin simpla prezență. Analiza lor 
detaliată este de domeniul teoriei 
măsurării. Cine dorește să facă mă
surări exacte nu se poate lipsi de 
această teorie. Cine dorește să facă 
măsurări obișnuite are, totuși, ne
voie de unele cunoștințe, la fel ca 
in orice domeniu. ,

Nu facem teoria măsurării. Pornim 
de la o întrebare banală : cît e 
ceasul 7 Din o sută de răspunsuri, 
puține vor semăna între ele... Eu am 
„metru" (de exemplu, o riglă). Și 
vecinul are metrul lui, care, în prin
cipiu, trebuie să fie egal cu a! meu. 
Dacă le punem alături, constatăm că 
există o mică diferență. Care e bun? 
La al treilea posesor al unui metru 
ne convingem că problema se com
plică : avem trei metri diferiți. La 
fel ca și cu ceasurile, din o sută de 

metri, puțini vor fi egali între ei. 
Unii vor diferi numai cu grosimea 
unui fir de păr. Dar și firul se poate 
despica în patru.

Atît ceasurile, cît și metrii, orice 
alte „măsuri și greutăți" sînt mijloa
ce tehnice. Tehnica fiind permanent 
perfectibilă, nu pot fi realizate două 
obiecte sau două mijloace de măsu
rare perfect identice. Nici doi ge
meni nu seamănă perfect. Deci tre
buie să acceptăm. în principiu, că 
două aparate „tehnic" identice pot 

OPINII PE TEME ECONOMICE

PRECIZIA
-un element fundamental al calității

indica valori diferite. Cît de diferi
te 7 Dacă admitem o aproximație de 
cinci minute la indicarea timpului și 
de un centimetru la lungimea metru
lui, atunci aproape toate ceasurile 
vor arăta la fel și aproape toți metrii 
vor fi egali. Pe măsură ce micșorăm 
aceste „abateri admisibile", care 
condiționează „egalitatea", din ce în 
ce mai multe ceasuri vor arăta di
ferit și din ce în ce mai mulți metri 
vor avea alte lungimi. Se ajunge, 
astfel, la niște diferențe atît de mici 
îneît, dacă ele sînt depășite, nici un 
ceas nu va mai arăta la fel cu altul 
și nici un metru nu va mai fi egal 
cu celălalt. Aceasta este limita posi
bilităților tehnologice la un anumit 
moment

Trebuie să mai avem în vedere că 
orice mecanism se nzează și că orice 
material „imbătrînește". Deci ceea 
ce comparăm, la un moment dat. sînt 
obiecte de „vîrste" diferite, fapt care 
mai adaugă unele diferente supli
mentare. Datorită acelorași cauze, 

precum .și a diverselor influențe din 
exterior, nici un obiect nu rămine 
identic cu sine însuși la momente 
diferite. Prin urmare, nici Ia măsu
rările repetate ale aceleiași mărimi, 
cu același aparat, nu se vor obține 
rezultate identice decît rareori. Gra
dul de concordanță între rezultatele 
obținute cu aparate din aceeași ca
tegorie este exprimat de precizia sau 
exactitatea acestora. Aparatele din- 
tr-o anumită clasă de precizie au 
„dreptul" să greșească pină la o 

anumită limită, stabilită în funcție 
de precizia lor.

însă aparatele nu trebuie numai 
să dea rezultate concordante. Ele 
trebuie să măsoare in unitățile de 
măsură oficiale, acceptate pe plan 
internațional. Cu alte cuvinte, măsu
rările nu trebuie să fie numai pre
cise, ci și uniforme. Pentru ca nave
le „Soiuz" și „Apollo" să se poată 
cupla, pentru ca rulmentul produs Ia 
Bîrlad să se potrivească pe un auto
mobil fabricat la Tokio, este necesar 
ca aparatele din toate țările să mă
soare în aceleași unități de măsură. 
Ce s-ar întîmpia dacă milimetrul de 
la Bîrlad ar fi mai mic numai cu o 
miime față de milimetrul de la 
Tokio 7 Un rulment cu diametrul de 
100 mm ar fi mai mic cu o zecime 
de milimetru față de alezajul japo
nez și, în loc să se monteze cu 
strîngere, ar avea joc și ar func
ționa „ca o moară". Dar de ce să fie 
milimetrul furnizorului mai mic și 
nu al beneficiarului mat mare 7 Sau, 

mai general, de unde știm cît este de 
mare un milimetru 7

Fiecare mărime are o unitate de 
măsură. Fiecare unitate de măsură 
are o definiție și anumite reguli de 
realizare practică a -acestei definiții, 
stabilite de către Conferința Gene
rală de Măsuri și Greutăți, institui
tă prin Convenția Metrului, la care 
țara noastră a aderat încă din 1883. 
Ansamblul acestor definiții și reguli 
formează Sistemul Internațional de 
Unități de Măsură (S.I.). Acest 

sistem este obligatoriu în țara noas
tră, conform prevederilor Legii nr. 
27/1978 — Legea Metrologiei.

Unitățile de măsură se realizează 
practic cu ajutorul unor etaloane 
sau instalații-etalon. Acestea se si
tuează la nivelul cel mai înalt de 
precizie accesibil pe plan mondial 
la un moment dat. în general, ele 
sînt foarte complicate și foarte cos
tisitoare. Numai Biroul Internațional 
de Măsuri și Greutăți și, în anumite 
cazuri, unele țări cu tehnologie foar
te avansată dispun de asemenea in
stalații. De ce este necesară atîta 
complicație 7

Ne întrebam, mai înainte, cît de 
mare este un milimetru. Știm că un 
milimetru este a mia parte dintr-un 
metru. Cum impărțim un metru în 
o mie de părți egale 7 Și cît de mare 
este un metru 7 ■ Metrul nu se gă
sește în natură. Este o invenție a 
omului. Dar mai este ceva : o con
venție. Toate unitățile de măsură au 
un caracter convențional s de aici, 

pină aici. De unde, pină unde 7 Ca 
să știm, trebuie să le avem sub ochi, 
să se materializeze intr-un fel. Aces
tea sînt etaloanele. Ca să știm dacă 
o măsură sau un aparat arată la fel 
cu etalonul, trebuie să le comparăm. 
Dacă nu sînt la fel, să ajustăm sau 
să calibrăm aparatul. Să-l verificăm, 
din cind in cind, ca să vedem dacă 
n-a imbătrînit.

Deoarece mijloacele de măsurare 
îmbătrinesc sau se degradează in 
timp, pentru, menținerea lor la ni
velurile de precizie și de concordan
ță cu etalonul primar necesare, ele 
trebuie verificate și, eventual, reca
librate periodic, la perioade cu atît 
mai scurte cu cît sînt supuse unor 
solicitări mai mari și cu cit lucrează 
în condiții mai grele.

Din aceste considerații rezultă și 
răspunsul la întrebarea, pusă ante
rior, de ce. uneori, nu măsurăm 
bine 7 Vom oferi acest răspuns 
adaptat după specificul diverșilor 
factori care au legătură cu măsu
rările.

Cei care exploatează direct mijloa
cele de măsurare „uită", de multe 
ori, că au obligația legală de a folosi 
numai aparate verificate metrologic 
in termenul stabilit. Un aparat ne
verificat poate să fie bun. Dar ace
lași aparat, sub aparența unei func
ționări corecte, poate avea erori âe 
zece sau de treizeci de ori mai mari 
decit erorile admise. Dilema nu se 
poate tranșa decît prin comparare cu 
etalonul, adică prin verificarea me
trologică. Dacă e rău, cine plătește 
oalele sparte 7

Avem specialiști foarte buni în 
toate domeniile. Nu toți sînt la fel 
de buni și în problemele măsurări
lor. Există oțeiari care pot spune 
„din ochi", cu o aproximație de 
cîteva zeci de grade, ce temperatură 
are oțelul topit Aceștia sjnt puțini. 
Ei, dar mai ales alții, care îi iau ca 
exemplu fără să aibă și aptitudinile 
respective, ignoră, de obicei, indica
țiile aparatelor. Prima consecință : 
dacă astăzi a avut loc un eveniment 
în familie, șarja de mîine nu mai 
seamănă cu cea de azi. A doua con
secință : aparatele, nebăgate în sea
mă, se degradează pe zi ce trece șl 
ajung să nu mai fie bune de nimic 
exact în momentul în care devin 
necesare.

Mai sînt unele persoane, printre 
ele și unele cu o anumită cultură 
tehnică, care au credința că apara
tul de măsurat trebuie să indice 
exact, fără eroare. Acestora le sînt 
rezervate multe surprize. Așa cum 
s-a demonstrat, nu există precizie 
absolută. Nici nu este necesar. E 
suficient ca eroarea aparatului să 
fie neglijabil de mică în raport cu 
scopul urmărit.

Parafrazînd un dicton cunoscut, 
deducem că... cine măsoară, greșeș
te 1 însă mai sint și unii care nu 
vor să măsoare. Din diverse moti
ve. Unii directori sau contabili au 
motive foarte serioase : de ce să 
dea banii pe aparate, cînd cu acești 
bani se pot cumpăra utilaje pro
ductive 7 Cît de serioase sînt aceste 
motive rezultă din reclamațiile pri
vind calitatea produselor pe care le 
fabrică întreprinderile lor. Sînt și 
unii lucrători care au motive se
rioase... ca să nu măsoare alții : un 
aparat de la controlul tehnic de ca
litate împarte produsele în bune și 
rebuturi ; nu merge aparatul, nu 
mai avem rebuturi. Soluții există... $ 

în țara noastră se efectuează zil
nic sute de milioane de măsurări. Pe 
baza informațiilor obținute se iau 
decizii : să se pornească sau nu o 
instalație ; să se oprească sau nu o 
instalație ; să se declanșeze o alar
mă privind pericolul de avarie, de 
explozie, de intoxicare, de poluare ; 
să se plătească sau să se încaseze o 
sumă, mai mare» sau mai mică ; să 
se aplice penalizări sau să se ceară 
daune ; să se clasifice un produs în 
bun sau în rebut*; să se recepțio
neze sau nu o marfă ; să fim trimiși 
la spital sau să rămînem acasă ; să 
fim bolnavi de o boală sau de alta; 
să mîncăm sau nu un anumit ali
ment ; să se urmărească sau nu un 
infractor ; să mergem mai repede 
sau mai încet ; să luăm sau nu um
brela... Măsurările sint implicate în 
toate sferele activității umane. De 
corectitudinea măsurărilor depind 
foarte multe lucruri : calitatea, com
petitivitatea. siguranța, sănătatea și, 
în ultimă instanță, viața noastră a 
tuturor. A măsura corect este o pro
blemă personală și națională.

Deci, cum măsurăm 7
P. G. IORDACHESCU
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Formarea unor temeinice 
convingeri materialist-ști- 
intifiee. ea o trăsătură ma
joră a profilului spiritual 
al omului nou. presupune 
o activitate educativă per
manentă, desfășurată in 
mod diferențiat, tinind sea
ma de fiecare dată de spe
cificul categoriilor sociale 
cărora li se adresează, de 
nivelul lor de pregătire, de 
condițiile lor specifice de 
muncă și de viată.

Urmărind activitatea des
fășurată in acest domeniu 
în comunele județului Te
leorman. se cuvine să evi
dențiem preocuparea pen
tru a imprima acțiunilor 
un caracter continuu, sis
tematic, pentru a le îmbo
găți și diversifica. La ni
velul județului au fost 
constituite in acest scop 
320 de brigăzi științifice, 
complexe și specializate. O 
modalitate activă de pro
movare a cunoștințelor ști
ințifice este reprezentată 
de asemenea de cursurile 
celor 88 de universități 
cultural-știintifice, organi
zate ' la sate, în care sînt 
cuprinși peste 15 000 de 
oameni de diferite virate și 
profesii. Pentru buna des
fășurare a cursurilor. la ni
velul laboratorului jude
țean de educație materia- 
list-științifică s-au elabo
rat seturi de materiale în 
sprijinul activității de edu
care materialist-știintificft 
— grafioe, expuneri, tema
tici documentare axate pe 
cunoașterea și interpreta
rea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii.

în aceeași «uită de preo
cupări se Înscriu și mani
festările cultural-educative 
organizate cu cartea știin
țifică de către biblioteca 
județeană. Ele au loc sub 
genericul ..Zilele cărții ma- 
terialist-știintific*“ si în 
cadrul lor se organizează 
expoziții temattoe, prezen
tări de cărți, recenzii, in- 
tilniri cu autori de volume 
științifice, expoziții.

..Pentru sporirea efici
entei educative a acțiunilor 
Întreprinse — ne spune to
varășul Petre Coșoi, direc
tor adjunct al cabinetului 
județean pentru activitatea 
ideologică si politico-edu- 
cativă — avem in vedere 
organizarea lor intr-o con
cepție larg cuprinzătoare, 
în măsură să valorifice 
toate posibilitățile științei, 
artei, culturii contempora
ne. Pornind de la progre
sele spectaculoase realizate 
într-o serie de domenii ale

științei, precum biologia, 
fizica, chimia, astronomia, 
care au descifrat procese 
și fenomene ce păreau pînâ 
mai ieri greu accesibile 
unei explicații științifice, 
căutăm să folosim infor
mația științifică atit pen
tru a cOmbate diferite ma
nifestări de misticism, cit, 
mai ales, pentru a ridica 
nivelul general de cunoaș
tere al oamenilor. Eviden
țiem de aceea, cu fiecare 
prilej, atit implicațiile ge
neral-teoretice ale noilor 
date ale științei, care Pro
bează materialitatea lumii 
înconjurătoare, cit și pe 
cele practice, atestind ca
pacitatea sporită a omului 
de a «tăpini procesele lu-

Din experiența muncii 
de educație 

materialist-științificâ 
în județul Teleorman

mii Înconjurătoare și de 
a-si transforma oonștiinta.

Au fost intensificate, in 
acest sens, preocupările 
pentru -educarea educato
rilor-, altfel spus, preocu
pările pentru ca toți fac
torii cu atribuții în acest 
domeniu să cunoască me
tode și forme de acțiune 
educativă în măsură să 
aibă un larg ecou in con
științe, să fie generalizate 
experiențe și inițiative va
loroase. în acest an s-a 
organizat, pe mai multe 
centre, un bogat program 
de instruire, în care au fost 
incluse consfătuiri. dez
bateri, schimburi de expe
riență etc. Au participat 
directori ai căminelor cul
turale și ai universităților 
cultural-științifice. biblio
tecari. alti factori cu rol 
educativ".

Desigur, conținutul de 
Idei, accesibilitatea aces
tor acțiuni reprezintă con
diții ale creșterii eficientei 
lor educative. Așa cum se 
știe, formele de activitate 
educativă destinate să for
meze temeinice convingeri 
materialist-științifice au 
nu numai o componentă 
cognitivă, ci și una moral- 
afectivă. care se adresea
ză sensibilității omului 
ceea ce impune ca această 
activitate să se desfășoare 
nuanțat si diferențiat, ti
nind seama de fiecare dată 
de nivelul de cultură, de 
condițiile de muncă și de 
viață, deci de specificul 
categoriilor sociale cărora

li se adresează. După cum 
ne spunea profesorul Ovi- 
diu Stan, secretar al co
misiei județene de răs- 
pîndire a cunoștințelor ști
ințifice și tehnice, de un 
real interes s-au bucurat 
„dezbaterile de. caz", baza
te pe exemple concrete, 
organizate recent în co
munele Cervenia, Braga- 
diru. Mîrzănești, Mavro- 
din. Brinceni și în alte 
localități.

Pentru a răspunde ce
rințelor concrete ale vieții, 
problematicii actuale a 
vieții si muncii oamenilor, 
se impune în acest sens 
ca activitatea de educa
ție mat.erialist-știlnțifică 
să aibă o mai mare con
tinuitate și consecvență, 
să se adreseze in mod 
diferențiat subiecților săi, 
să răspundă specificului 
fiecărei colectivități. în
tr-o serie de comune — 
Plosca, Călinești, Țigă
nești, Peretu, Troianu — 
acțiunile organizate au 
încă un caracter spora
dic. nu sînt adaptate spe
cificului colectivităților că
rora li se adresează. O 
muncă educativă desfășu
rată permanent și în for
me diverse, accesibile se 
reflectă fără îndoială în 
cunoștințele și convingeri
le oamenilor cărora li se 
adresează. în unele cazuri, 
munca de educație mate- 
rialist-științifică omite însă 
din sfera sa de cuprindere 
categorii importante ale 
populației, cum sînt. de 
pildă, navetiștii sau femeile 
casnice. Este de aceea ne
cesar ca organizațiile de 
partid, organizațiile de 
masă și obștești, ceilalți 
factori educaționali să-și 
Îndrepte într-o măsură 
sporită atenția către toate 
categoriile de populație, 
să manifeste de fiecare 
dată receptivitate și ope
rativitate in rezolvarea 
unor probleme de viată 
ale cetățenilor. Acolo unde 
există preocupări sistema
tice in aceste domenii, re
zultatele in plan educativ 
sînt evidente, după cum, 
pe de altă parte, manifes
tările negative in plan e- 
ducativ, persistența unor 
mentalități anacronice nu 
pot fi considerate, la rîn- 
dul lor. independent de 
lipsurile muncii educative 
desfășurate în acele locuri, 
de o anumită pasivitate a 
factorilor educaționali.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii

MUZEUL - o instituție cu fața spre 
viață, spre realitățile patriei

Se împlinește un dece
niu de cind, pe oaza in
dicațiilor secretarului gune- 
neral al partidului, ’to
varășul Nicolae Ceausescu, 
la Giurgiu a fost Înființat 
„Muzeul luptei pentru in
dependența poporului ro
mân". Aici sint reunite re
prezentative dovezi de cul
tură materială și spirituală 
și un larg evantai de do
cumente referitoare la mo
mentele cruciale ale deve-
nirii noastre.

Privit din perspectiva 
multimilenară a istoriei 
noastre, „Muzeul luptei 
pentru independența po
porului român" din Giur
giu se constituie lntr-un 
autentic film al luptei de 
veacuri pentru indepen
dență națională, pentru li
bertate și dreptate socială. 
Miile de exponate pun .în 
evidență faptul că terito
riul țării noastre este locuit 
din cele mai vechi timpuri, 
că, dintre străbunii noștri, 
cei care au plantat aici 
prima bornă de neam au 
fost tracii, din rîndul că; 
rora ș-au tras și dacii —- 
„cei mai viteji și mai 
drepți din tot neamul tra
cilor", după cum mențio
nează Herodot. Și nu in- 
timplător, referindu-se la 
nepieritorul semn al conti
nuității și statorniciei noas
tre în spațiul carpato-du- 
nărean-pontic, la vibrantul 
mesaj transmis peste 
veacuri de acești bărbați 
neinfricați care au știut 
să-și apere cu strășnicie 
ființa și datinile, codrii și 
izvoarele, președintele
României socialiste ne pro
pune spre reflecție urmă
torul moto al istoriei 
neamului românesc incrus
tat și pe frontispiciul mu
zeului : „Păstrînd de la 
daci setea nestinsă de li
bertate, voința de a nu-și 
pleca fruntea sub jugul 
străin, hotărirea de a rămi- 
ne mereu el însuși, unic 
stăpin pe viața și soarta sa 
si continuind spiritul rațio
nal, judecata și pasiunea 
creatoare a romanilor, po
porul român, nou apărut in 
lume, avea să împlinească 
intr-o existență de aproa
pe două milenii un eroic, 
zbuciumat și măreț destin 
istorie".

Prin grija secției de pro
pagandă a comitetului ju
dețean de partid, în cei 10 
ani care au trecut de la 
organizarea sa. muzeul ți-a 
îmbogățit continuu zestrea 
de valori, devenind o ade
vărată școală d? educație 
patriotică, promovată zilnic 
de „elevi" de toate vîrștele, 
ne mărturisește profesorul 
Vasile Barbu, directorul 
instituției, a cărei activita
te este tot mai bogată, atit 
sub raportul nivelului au
dienței la public, cit și al 
efectelor în conștiința oa
menilor.

O retrospectivă a mani
festărilor găzduite pînă 

^acum sub cupola acestei

a

instituții de cultură, dar și 
o citire „pe viu" a celor 
ce se organizează aici, în 
această etapă jalonată de 
orientările Congresului 
educației politice și culturii 
socialiste, de apropiata 
Conferință Naționala a 
partidului, evidențiază ade
vărul că munca pentru 
educația patriotică a oame
nilor de toate viratele a 
devenit o emblemă, o stare 
de spirit în activitatea în
tregului colectiv al muzeu
lui.

Zilele trecute aici a fost 
vernisată o nouă expoziție. 
Este, după cum ne spun 
gazdele, o expoziție-bilanț, 
din care reținem că, in cei 
10 ani de cind ființează, 
muzeul din Giurgiu a 
primit vizita a peste un 
sfert de milion de oa
meni ai muncii iubitori 
de istorie din toate colțu
rile tării, ca și a numeroși 
excursioniști de peste ho
tare, valoarea muzeului 
sporind prin includerea în 
tematica de bază a unor 
elemente de istorie locală, 
de transformări contempo
rane. Mai reținem de ase
menea că, în decursul ani
lor, aici s-au făcut și cîteva 
experimente educative care 
in prezent au devenit ac
tivități curente in cadrul 
muzeului. Este vorba de 
ținerea unor lecții de isto
rie cu clase întregi de elevi 
al școlilor generale și lice
elor din municipiul Giur
giu și din județ si de orga
nizarea de adunări gene
rale pentru primirea noilor 
membri în rindurile Uniu
nii Tineretului Comunist.

Am asistat la un aseme
nea moment al întîlnirii 
unor tineri din localitate cu 
istoria, dar și cu actualita
tea noastră socialistă pre
zentă în muzeu prin docu
mente inedite, prin foto- 
expoziții. Daniel Mihai, 
primul-secrețar al Comite
tului municipal Giurgiu al 
U.T.C., înmina carnetele 
de membri ai organi
zației revoluționare de ti
neret elevilor Gina Com.an. 
Pein Dorel Marius. Aîin 
Dulgheru și altor 60 de ti
neri. Tot cu acest prilej, 
prin intervențiile prof. Ion 
Dincă. directorul liceului 
„Ion Maiorescu" din locali
tate, noii uteciști au aflat 
secvențe inedite din lupta 
pentru făurirea statului 
național unitar român ; 
despre formarea poporului 
și a limbii române ; despre 
lupta clasei muncitoare, sub 
conducerea comuniștilor, 
pentru transformări demo
cratice ; despre înnoirile 
fără precedent survenite pe 
pămintul patriei în cei 22 
de ani care au treeut de 
la Congresul al IX-lea al 
partidului. De fapt, toate 
aceste întîlnlri, devenite o 
practică în activitatea mu
zeului, se constituie intr-un 
cald, omenesc și strălucit 
omagiu adus luptei înain

tașilor, precum și intr-o 
profundă cinstire a zi
ditorilor de azi ai socialis
mului, într-o preluare din 
mers a ștafetei-angajament 
de către ti nara generație 
de a veghe» la grijile și 
viitorul patriei, la liberta
tea și demnitatea Româ
niei socialiste.

în ultimul timp, muzeul 
din Giurgiu a găzduit mari 
expoziții prilejuite de ani
versarea unor evenimente 
deosebite din viața și lupta 
poporului, a partidului și 
patriei noastre, de marca
rea unor centenare ale dife
ritelor personalități ale 
vieții culturale, ale istoriei, 
științei și diplomației 
românești, o expoziție de 
documente inedite privind 
răscpala țăranilor din 1807. 
precum și alte expoziții cu 
valori bibliofile, cu desco
periri arheologice de mare 
interes și o primă expozi
ție de artă populară din 
Cimpia Romănă. Tot aici 
se fac expuneri pe tema 
„Prin muzeele lumii — 
mari culturi, mari civiliza
ții", se prezintă proiecții 
de filme cu caracter isto
ric, fotoexpoziții privind 
realizările poporului român 
în anii construcției socia
liste.

Așadar. avînd mereu 
drept călăuză în activitate 
strălucita teză formulată 
de secretarul general al 
partidului, potrivit căreia 
„nimic nu se poate construi 
ignorînd trecutul". „Mu
zeul luptei pentru inde
pendența poporului român" 
din Giurgiu își îndeplineș
te cu cinste misiunea de 
lăcaș al educației patrio
tice. de modelare perpetuă 
a personalității umane. 
Pentru că, iată, cînd ziceam 
să punem punct final aces
tor însemnări, pe sub arca
dele Complexului muzeal 
din Parcul Aleii, străjuite 
de busturile imortalizate în 
bronz ale eroilor luptei 
pentru independentă de Ia 
1877, își face apariția un 
nou grup de elevi din 
Sibiu. înainte de a intra 
în muzeu, muzeografii au 
avut grijă să-i pună in 

' temă pe noii oaspeți cu 
reflecția marelui nostru 
istoric Nicolae Iorga, care 
spunea : „Poporul care 
nu-și cinstește memoria 
eroilor nu are istorie". 
Apoi, In fața exponatelor 
din cadrul muzeului a 
urmat o tulburătoare lecție 
despre istoria poporului 
român, care, venind din 
adjncurile mileniilor, prin 
lupte aprige, a învins toate 
încercările dramatice ale 
timpului și a urcat de la 
nobila sa obîrșie daco
română la condiția de azi, 
de popor puternic și demn, 
care își construiește desti
nul său nou, măreț și in
dependent,

Ion MANEA
corespondentul „Scinteil"
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— Chiar așa. O competiție din 
care cîștigăm cu toții. Anual, 
noi introducem în fabricație cei 
puțin 10 produse noi sau moder
nizate,

— La ce lucrați acum 7
— La o nouă instalație de 

mare productivitate care Va 
duce la creșterea producției în 
secția de băi, unde „muncește" 
și Roby-1 7

— Roby-1 ?
— Este robotul asistat de cal

culator folosit la căzile de baie. 
Inima lui de metal , pompează 
email. Ne ajută tare mult, dar...

— Ce anume ?
— în zadar montăm noi ro

boții dacă el nu vor lucra la 
întreaga lor capacitate. Am pu
tea finaliza tot exportul pe acest 
an Ia sfîrșitul lunii octombrie 
dacă am avea tablă subțire de 
la Galați. Numai că... Roby nu 
știe să ceară, El știe doar șă 
muncească. Dar Să aibă ee...

-- La ce vă gindiți îp aoeste 
clipe ?

— Să fiu cinstit, la fiică-mea- 
E stagiară la Bacău. îmi aduc 
aminte că în urmă eu 20 de ani 
eram și eu ca ea. Cind am in
trat în fabrică la Vatra Dornej, 
primele cuvinte ale șefului meu 
au fost : „fn, șapte zile să faci 
piesa asta. Să fim înțeleși, pie
sa, nu desenul". Și.-am fă
cut-o. Mă gindesc că și acum ar 
trebui procedat la fel.

— Credeți că fiica dumnea
voastră s-ar descurca ?

— Nu știu. Știu doar că acum 
o «ăptămină mi-a cam „ușu
rat" biblioteca de cele mai bune 
cărți tehnice. îmi lipsesc, dar 
mă bucur, e semn că știe ce 
vrea,

— Ce faceți în timpul liber ?
— Termin la planșeta de a- 

casă ce nu reușesc ia serviciu. 
Lucrez la o nouă invenție. Poa
te planșeta ' m-ă acaparat prea 
tare. Dar nu regret.

— Și totuși, timpul liber ?
— Uneori îmi mai zice soția: 

miine mergem și noi la un film. 
Pe parcurs, renunțăm. în car
tierul George Enescu. unde 
locuim, nu avem nici un cine
matograf. Poate acum, o dată cu 
darea in folosință a liniei pe 
troleibuz, o șă mergem mai des 
in centru la spectacole.

Eora la eare primul schimb 
de muncă s-a terminat. 
Orașul devine un adevă
rat furnicar.

Intrăm în Muzeul județean 
de istorie. Principalul punct de 
atracție : „sfatul țării". 15 per
sonaje de epocă, croite din ră
șini sintetice, înfățișează ridi
carea la rang a doi răzeși și un 
tlrgoveț. Atitudini diferite, de 
la sobrietatea maiestuoasă a lui 
Ștefan cel Mare la biindețea 
doamnei Maria. Zgomote care 
vin de departe anunță începu
tul spectacolului. Fila de eponi- 
că rostită rar, apăsat reînvie at
mosfera de-acum cinci secole. 
Leeție vie de istorie. Chipuri 
transpuse traduc emoția reintîl- 
nirii cu trecutul. Grupul de 
pionieri ar mai zăbovi în fata 
„sfatului țării". Dar draperia 
se lasă din nou, nu și peste 
imaginile gravate în suflete.

La ieșirea din sală, privim 
facsimilul documentului care 
atestă, la 10 februarie 1388, exis
tența Sucevei...

— Spațiul e foarte mic pen
tru colecția pe cane vreau Să 
v-o arăt, intervine, cind eram 
pe punctul de a părăsi muzeul, 
directoarea adjunctă a acestuia. 
Ileana Șutac,

Nu trebuie, sîntem tentati să 
spunem, mult spațiu pentru o 
colecție de cărți vechi. Dar eînd 
unele dintre ele sint rarități, un 
spațiu generos ar permite o pre
zentare detaliată, eu explicații 
asupra conținutului și importan
tei lor, în sala de „Vechi ma
nuale școlare in colecții suceve
ne" pot fi văzute, printre altele. 
Elementa linguae daeo-romanae 
sive vaîachicae (Elementele lim
bii daco-romane sau românești) 
de Samuil Micu, prima grama
tică tipărită a limbii române 
(1780). considerată punct de 
sprijin pentru determinarea în
ceputului unei epoci luministe 
românești. Gramatica româneas
că a lui Radu Țempea, impri
mată la Sibiu în 17'37. prunul 
manual de matematică tipărit 
in principate (Amfilohie Hoti- 
niul, Elemente aritmetice, Iași. 
1795). o carte de pedagogie (Car
te trebuincioasă pentru dascăli), 
o Ducere de mină către cinste. 
Filele îngălbenite ale acestor 
exemplare rare sînț aproape 
scoarțe. O răscolitoare sjmfome 
născută din umbra adîpcă a pă
durilor septentrionale a deve
nit celebră cu numele de ..Sim
fonia pjinii diq kcoarță de co
pac". Cartea românească a fost, 
multă vreme, plinea de sărbă
toare a oamenilor dip vatra de 
piatră a lui Ștefan cel Mare.

Cartea, oea mai sublimă 
metamorfoză a lemnului. 
Pe „drumul lemnului" pe 
care am încercat să-l re

facem pornind spre Rădăuți, sa
tele bueovinene își etalau fru
musețea : case înfloritoare, gos
podării oe se cei’ „cercetate" în
delung, garduri de lemn în eare 
încă mustește rășina, flori de 
la un capăt ia altul al satului.

Oprim la Milișăuțî, comuna 
Emil Bodnăraș. La școala gene
rală, un grup de elevi și profe
sori. Directorul, prof. Petru 
Țical, lucrează la repartizarea 
sălilor de clasă, în aparență o 
treabă simplă. Nu atît de simplă 
însă cînd clădirea are încă
peri inegale. Oamenii din sat ar 
contribui, voluntar, la construi
rea unui nou edificiu, fonduri 
există. Și există, lucru notabil, 
preocupări susținute pentru a 
asigura o colaborare strânsă în
tre cadrele didactice .care predau 
la cicluri diferite de învăță- 
mînt.

Drumurile lemnului... Unul 
dintre ele începe pe firul Su- 
ceviței, la șantierul exploatării 
Bercheza, punct de lucru al 
Unității forestiere de exploatare 
și transport Rădăuți. O lumină 
roșie învăluie pădurea de brazi. 
Soarele se lasă domol peste Ob
cina Mare. Șeful sectorului, 
Gheorghe Țipipigan, nu este de
loc surprins de venirea reporte
rilor aici, sus, in munte. Nici 
nu are motive. întrueit planul a 
fost depășit.

Stăm de vorbă eu trei bărbați 
eare împreună adună 101 ani de 
muncă neîntreruptă la exploată
rile forestiere. Dumitru Bah- 
nean — de 33 de ani încărcător 
forestier, Gheorghe Ciobotar, de 
35 de ani fasonator, și Petre 
Cretan, de 36 de ani încărcător 
forestier.

—- Cum e munca la pădure ?
— Grea, cum să fie. Da’ 

ne-am obișnuit cu greul și ne 
plane —- ne răspunde veteranul 
brigăzii. Petre Cretan.

— Știți... apăi aș vrea și eu 
să zic ceva, intervine Gheorghe 
Ciobotar. Păduțea-i frumoasă 
tăt anul. Cu ea trebuie să ai 
mare grijă. Să tai numai ce-i 
de tăiat. Nu șă intri eu țoporu-n 
ea la intimplare. în pădure 
nica, nu se face fără chibzuială,

—- Atunci eum tăiat! ? Ce tă- 
iați 7

— Acum ? Tăiem la rărituri. 
Lucrăm La întreținere. Vedeți 
buștenii aoeia ? Pleacă Ia fabri
că la Suoevița. O să i-așă lucru 
bun din ei.

— Se cjștigă birje Ja pădure ?
— Apăi, după cit muncești.

De exemplu, pe august cit 
flti școș ?

— Vreo 4 000 de lei. Adică s-a 
muncit binișor. Iarna, cind lucrul 
e-n toi, luăm și mai bine. De 
nu-i cu supărare, am vrea să 
Vă rugăm și noi eeva. Știți, la 
noi, aici, în munte, ziarele ajung 
mai greu. Poate ne puneți la 
-poștă unul să-l arătăm alor 
noștri, să vadă și dînșii ce fa
cem noj de-o viață, de lunea 
pînă sîmbăta, cind ajungem 
acasă.

Și Dumitru Bahnean se în
dreaptă spre stiva de bușten*. 
Mina pipăie lemnul cioturos, 
apoi îl impinge, vrea să-l cu
prindă, degetele noduroase par 
tot atîtea raze întipărite pe cer
cul imperfect al trunchiului. O 
mină bătucită, brăzdată adine, 
pe care curge rășina amestecată 
cu fire de țarină, unghji tăiate 
din carne, o mină pămîntie. re
zistență, păstrindu-și încă agi
litatea. O mină cape a ridicat, 
a sprijinit, a așezat, a string, 
o mină care a netezit și vin
decat răni vegetale, a plantat 
cu insesizabil alint puiul de co
pac, l-a mingîiat, o mină pen
tru care destinul lemnului a în
cetat, cu 33 de ani în urmă, să 
fie un cuvînt dintr-un dicționar. 
„E mută cind vorbește tăcut, ca 
o pecete",

Pămintul argilos s-a zvintat 
în amurg. Un abur ușor dez- 
miardă locurile. Mîinile aspre, 
bătătorite ale celor trei bărbați 
frămîntă acum lutui care în
cearcă să împietrească între doi 
bușteni de fag. Sevele trunchiu
lui crestat la un capăt se re
întorc în pămînt. Sint urmele 
sufletului ce trebuie salvat, 
credeau cei vechi, din adineul 
prefacerilor minerale.

La lumina puțină a pla- 
fonierei ARO-ului silvic, 
cînd pe-am potrivit pasul 
pentru urcare, ochii ne-au 

poposit o clipă pe lutul adunat 
pe tălpi. Apoi' am știut. Nici nu 
se putea altfel. Drumul și gin- 
dul de întoarcere spre cetatea 
Sucevei au fost unul — Rădăuți. 
Apoi a mai fost un gînd. Coli- 
baba.

Constantin Colibaba nu mai 
este. Conjțjgîpd verbul „a fi". 
Colibaba este, totuși- Există în 
noi, și noi sîntem. Există și 
Florin — nepotul lui Colibaba. 
El s-a ales a-ifi urmaș, pe 
umeri și suflet ii stau moșteni
rea șj menirea.

Casa noastră (fie-ne îngăduit 
să o numim astfel), în care am 
făcut popas, este atelierul aces
tui fju al pămîntului pe eare-l 
înmoaie și căruia îi dă sclipire 
de viață îp oalele, blidele, sfeș
nicele, ploștile din ceramică.

Are numai 31 de ani. Nu se 
poate să nu-i vezi mîinile. Nu 
se poate să nu i te uiți în ochi 
cind îți vorbește. Deschis și lim
pede. Ca apa izvorului pe care 
o picură pe boțul de lut cind 
se mișcă roata lui.

Două motive ale creației noas
tre populare se regăsesc în 
tot ceea ee face el. Două mo
tive. Uniți nonfigurativ, repre-

zentat prin puncte, linii, de
sene geometrice ; oelălalt, în
chipuind cu deosebire ochiul 
de păun. Dar și cu oa
meni. animale, semne ale boltii 
cerești în legătură directă 
cu natura care i-a împros
pătat hambarele și i-a împărțit 
zilele, anotimpurile de lucra, 
anii buni, și răi, și clipele de 
răgaz ale țăranului român, cind 
și-a împodobit casa și uneltele. 
Fie că ji spune ceramică de Cuti 
sau Rădăuți, ea este oricum 
„de Colibaba".

— Știu de la bunicul meu : 
oele mai dragi lucruri sînt cele 
pe care le avem la înde- 
mină, ne spune Florin. Nu 
putea țăranul să-și mănînce 
fierturile și mămăliga dacă 
nu-și împodobea străchinile ? 
Ba da. Nu putea bea apă ori 
vin din ulcior sau ploscă dacă 
nu erau decorate și plămădi- 
te-n mereu alte forme ? Ba 
da. Există. în schimb, și alt
ceva.

— Ce anume ?
— Ceva care mă supără mult, 

mult de tot. Eu vă spun, să 
știți. Vă spun. Că nu pot.

— Ce ?
—- Șă-ndur unele tirguri. De

„Ștefan, Ștefan, domn cel 
mare, / Seamăn pe lume nu 
are / Decît numai mîndrul soa
re." Impunătorul monument a| 
voievodului se înalță pe cerul 

Sucevei

olari. Tîrgurile „alea" care per
mit unora, contrat'ăcători de 
artă populară, fabricanți de 
bilei, să-și așeze „creațiile" 
lingă noi, ceilalți. ...Știți, cind 
se apropie comisia de omolo
gare. unii își ascund pro
dusele pe care le știu bine că 
nu-ș de calitate și scot Ia ve
dere cîteva din cele bune. După 
ce comisia pleacă, locul e din 
nou umplut cu obiecte de cel 
mai prost gust. Cîteodată si 
comisiile mai închid ochii la ce 
n-ar trebui.

-*■ Florin Colibaba. negustorii 
de marfă „ieftină" sînt inami
cii dumneavoastră și ai noștri. 
Dar cum s-a făcut de v-ati tinut 
lipgă roata și cuptorul de ars 
ceramica și care-i secretul că 
izbutiți să răminetj departe de 
comerțul amintit, din punct de 
vedere material ?

— Vă spun. Taina-i omul ! Și 
oamenii 1 Cei care-mi sprijină 
munca. Prietenii, rudele, con
siliul popular Rădăuți, suce
venii, vizitatorii.

De ia virsta de 13 ani, Florin 
Colibaba plămădește lutul. La 
început din lut nu a ieșit mai 
nimic. S-a plămădit pe sine. ÎI 
zgîndărea uneori moșul. îl mai 
și îndemna. Ceea ce este, și am 
văzut, este cuptorul văruit 
proaspăt, in care a rămas ,.să 
smălțuim, și să ardem noi, ne
poții meșterului" — cum fru
mos spune Florin Colibaba.

Poate ne vom feri de-acum 
înainte să călcăm nepăsători 
pămintul ud de apă al poteci
lor de oriunde. Sau vom ști că 
el esta lutui ars de soare, în
muiat de ploi, lacrimi și dor. 
apărat, rupt din ființa noastră, 
păstrat, ocrotit în noi de tare 
demult și pentru totdeauna.

Lemn... lut... cărbune... 
La gospodăria de căr
bune a Centralei elec
trice de termoficarc Su

ceava tocmai se descarcă, la 
ora 1,30, o navetă sosită de la 
Motru. Trapele vagoanelor se 
deschid și șuvoiul pornește 
stirnind un nor negru de căr
bune. Cupa mașinii de haldat 
așterne strat uniform pe ben
zile care rulează neîntrerupt. 
Fluviul de cărbune curge.

Pornim spre centrală. Ajun
gem la dispeceratul de servi
ciu. Multă, chiar prea multă a- 
gitatie. în sală se află circa 20 
de oameni, Unii muncesc. Alții 
se uită curioși la noi. Ipgine-

rul Ovidiu Dumitrescu ne 
spune :

— Ridicăm parametrii Ia ca
zan conform diagramei, apoi În
cepem să încălzim circuitele 
pină La turbină, astfel incit să 
facem paralelul cu sistemul e- 
nergetie national.

— Bine, dar primul paralel 
s-a făcut in urmă cu două săp- 
tămini 7 De ce nu s-au terminat 
probele de 72 de ore 1

— Așa o. Dar știți, au apărut 
n serie de necazuri și a tre
buit să oprim de mai multe ori 
grupul. De la primul paralel am 
funcționat practic numai 37 de 
ore racordați la sistemul natio
nal. Peste circa o oră vom face 
din nou paralelul. Să sperăm 
că totul va fi bine. Dar cine 
știe ce șe mai poate ivi ?

Așadar, și aici la Suceava, ca 
șl in alto termocentrale, dru
mul de la primul paralel la in
trarea definitivă în exploatare a 
grupului energetic este foarte 
lung. Au trecut zile șî isăptă- 
mini și nu ș-au atins parame
trii proiectați. Motivul ? Repe
tatele opriri, ce ar fi putpt fi e- 
vitate printr-un control exi
gent. atît din partea furnizorilor 
de utilaje, cit și a organelor <je 
recepție din subordinea Minis
terului Energiei Electrice.

Noapte cu lună. Imaginea 
astrului acoperită de aburul 
fierbinte ce țișnește. vuind, 
prin coșurile termocentralei. 
Ne privim ceasurile. E ora som
nului călduț dinspre dimineață.

S îmbată dimineață. Dea
supra bătrinei Cetăți de 
Scaun plutesc norț albi, 
munți întregi de mar

mură lichidă, Contururi, vo
lume, reflexe, chipuri in rapidă 
metamorfoză ; cea mai dura
bilă formă de instabilitate. Căci 
„norii spun toată povestea lu
mii". Ca o emblemă, ei par 
crescuți din zidurile seculare. 
Și nu e nevoie de multă fante
zie pentț-u a vedea, oglindită in 
ei, istoria concretă a vieții do 
azi.

Străzile foarte curate ale Su
cevei — nu te-ai hotărî să 
arunci un bilet de troleibuz — 
ne conduc la întreprinderea de 
mașini-pnelte. Aflasem in ajun 
oă aici putem vedea cea mai 
mică și cea mai mare piesă fa
bricate astăzi de industria mu
nicipiului.

în secția montaj utilaje grele, 
ljfljște, lumină, aer curat. Un 
om privește de la stingă spra 
dreapta. Totul pare, în regu
lă. Ba nu. Ne zărește. Atent, 
cu o altă concentrare decît cea 
dinainte, observă aparatul fo
tografic. carnetele de notițe. 
Prezentări scurte.

Inginerul-șef Oprea Nicolai :
— E drept, sînt cam mari 

strungurile. Agabaritice. Nu 
le-am putut face mai mici. Ce 
vreți, pentrp siderurgie... Au 
fiecare cite optzeci de tone. Si 
încă-s mijlocii. Au fost și alte 
agregate de „categorie grea". 
Dar, oricum, nu-s probleme. La 
AMC-uri atenția-i mărită.

— Să mergem și acolo. Fa
cem o imagine...

— Ba. Nu puteti.
— E secret ?
— Nu-i. Dar nu puteți.
Am ajuns. Privim rapid. Mai 

nimic. Cjteva posturi de lucru. 
Femei cu ochii aproape lipiți de 
niște aparate.

— Păi nu v-am spus ? Aici 
pregătim, verificăm și alcătuim 
truseie de control al caiibrelor 
de jiglere. 1 gram trusa cu 
piese, iar ele cîteva zecimi de 
milimetru grosime. N-aveți cum 
fotografia. Fire de păr...

Combinatul de prelucrarea 
lemnului. Intrăm in bi
roul directorului, ingine
rul Simion Macovei.

— De ce, tovarășe Constantin 
Gîrneț. nu v-ati deplasat la u- 
nitatea din Fălticeni ?

— Știți...
— Nu știu nimic. Stabilisem 

Un program. încălcarea lui a- 
trage dțtpă sine măsuri cores
punzătoare, Acționați în conse
cință — i se adresează șefei 
serviciului personal.

— Dumneata, tovarășe Ghpor- 
ghe Camilar. de ce n-ai respec
tat' instrucțiunile d.ate ?... Ce 
să-mi mai explici! E clar, n-ai 
fost ! Ori sîntem oameni se
rioși, ori ne fentăm unii pe al
ții ! Acum la treabă, că n-avem 
tțmp de vorbe.

Și totuși, noi solicităm o 
explicație-

Directorul respiră adine.
— Scuzați-mă, asta e situația. 

Nu trebuie să vă mire. Avem 
oameni buni, capabili, dar astfel 
de abateri nu se pot trece cu 
vederea. Sarcinile pe care Ie 
avem — unitatea noastră expor
tă peste 90 la sută din pro
ducție — nu ne permit nici o 
clipă de răgaz, nici o abatere 
de la ceea ce am stabilit de co
mun acord.

— Concret, cum stați cu 
exportul ?

— Ne-am onorat toate comen
zile în condiții de calitate, cpo- 
rită. Afirm că. notați-1 ca pe un 
angajament, ne vom îndeplini 
planul anual la export.

Asistăm la finalizarea și am
balarea unor garnituri de ex
port. Citim pe colete țările unde 
seexpediază mobilierul: R.F.G., 
Itajia ș.a. Alături, alte 80 de și
foniere pe care s-a depus un 
strat apreciabil de praf..,

— Astea nu sînt tot pentru J 
export ?

— Ba tot export — ne spune 
din fugă un, lucrător. Nu! Ie pu- t 
tem expedia pentru că na avem 
banda gumață.

Ne interesăm despre ce bandă I 
este vorba. Culmea, aflăm că ea 1 
este (ne)produsă de unitatea de. 
peste drum : Combinatul de qe-, 1 
luloză și hîrtie.

Nu, aș putea spune că 
[in anii de lipeu am 
putut fi întotdeauna 
pe primele locuri. Dar f 

nu pot să nu amintesc un 
singur fapt : la examenul de* 
admitere in facultate, la oral, i.
profesorii examinatori de ma
tematică și fi,zică m-au in- i
t-rebat, feiicitindu-mă pentru j
răspunsul, dat, oe liceu am ;
terminat și ce profesori am 
avut". Frazele citate aparțin in- -
ginerului Sirruon Macovei. Școa- I
la nu e alta decît Liceul de 1
tcmatică-fizică „ „Ștefan cel 
Mare" din Suceava. în 1985 îm
plinea i?5 de ani de existență, I
ocazie cu -cape apărea o fru
moasă revistă jubiliară.

Lingă clădirea înaltă, cu două ; 
etaje, in stil neoclasic, un co- j 
pac bătrin răsfringe o coroa- !
nă imensă. E ora prînzului. 
Deschidem emoționați ușa ma
sivă. Statuia din hol. bustul lui 
Ștefan cel Mare, dăruit in 1935 
de foști elevi ai liceului, înfăți
șează un chip cu priviri aprige. 
Deasupra, m stingă, vechiul 
„clopoțel", turnat in bronz. Un 
clopot in toată regula...

— Știu la ce vă gindiți. rupe 
tăcerea directoarea adjunctă, 
pmf. Rodica Șeșursehi. Sună 
strident, iți taie respirația... îl 
mai folosțm cîiîd se inițlnesc 
vechile promoții... E doar in- 
tîjul semnal ăl emoției,,.

Miroase a ulei proaspăt șl 
e-atita liniște incit ai crede 
că sintețn singurele fiiniie pă
trunse — misterios — in școa
lă. Pe un perete, o pendulă 
încremenită. Drept in fată 
cadranul de afișaj al unui cea
sornic electronic drămvfiește 
timpul în cea mai desăvârșită 
liniște,

O școală fără elevi e un ition- 
sens, veți spune. Dar e'psl» 
vreun moment al anului cinid to 
școală, in care se muncește» <yu 
pasiupo, să se considere „ită/ă 
elevi" ?

în laboratorul de Ia nari-er, 
profesorul Gheorghe Flociea ne 
privește mirat.

— ...Matematicienii se pro
nunță de obicei la terminarea 
demonstrației. Dar, peniiru că 
„demonstrația" noastră »e a- 
proape de sfirșit — adică! de... 
inaugurare, nu fac un secret. 
Anul școlar 1987—1988 vir oferi 
elevilor noștri acest „npu-năs- I 
cut" : laboratorul de informa
tică. De cîteva zile lucrez la 
două programe de învățare a 
matematicii asistate dn calcu
lator : unul pentru claița a IX-a 
(„locuri geometrice"), aftul pen
tru a Xl-a (..produsul a două 
matriei").

Dar „nou-născutul" a fost u- 
tilat in... avanpremieră : pe o 
masă de lucru se află de cîteva 
luni un calculator realizat ca 
proiect de diplomă de un colec
tiv de elevi, promoția 1987. In
teresul liceenilor de la „Ștefan 
oel Mare" pentru informatică e I 
foarte mare. Colaborarea cu 
întreprinderea de rețele elec
trice din Suceava, dar și cu un 
liceu fruntaș de profil (Liceul 
de matematică-fizică nr. 1 din 
București), asigură în bună mă
sură cadrul necesar.

Lumina dupăr-amiezii e 
incă puternică. Și totuși, 

in centrul Sucevei se pot 
admira stelele. Nu ori

cum. ci toate constelațiile vi
zibile aici, pe cerul lunii sep- | 
tem brie. Poți afla că adjectivul 
„circumpolar" caracterizează I 
constelațiile care nu răsar și 
nu apun niciodată. Că Antares 
e numele celei mai - luminoase 
stele din constelația Scorpionu
lui. Că o vedere din Cosmos cu
prinde un teritoriu de 200 000 
metri pătrați. Mai poți privi un 
planetariu portabil vechi de 
circa 200 de ani, găsit în Ho- 
rodnicul de Jos, despre care ti 
se spune că este unui dintre 
cele mai reprezentative din |
lume, un mecanism celostat 
confecționat de doi elevi din. 
promoția 1986, poți înțelege, din 
imagini sugestive, cum arăta 
cerul pentru oamenii care au 
trăit aici cu două milenii în 
urmă.

Toate aoestea în instituția l
specializată in a opri pentru o 
clipă de ineîntare mișcarea aș
trilor pe bolta cerească : Obser
vatorul astronomic Suceava. în 
întunericul planetari ului răsar 
și apun stele de cîteva ori pe 
zi. Ori de cîte ori fizjciana Ze- 
novia Catargiu prezintă confi
gurația cerului în luna respec- |
tiyă. Acum o face pentru un 
grup de elevi de la școlile ge- I
nerale nr. 3 și 4 și pentru cîțiva |
turiști. Zăbovim citeva mo
mente, după ce mirajul a dispă
rut. Dialogul cu copiii se leagă 
de îndată. Cit spațiu ne-ar 
.trebui pentru a-1 transcrie ? 
Spațiu unor cuvinte răsărite 
spontan din imaginația copiilor. 
Spațiu care înseamnă certitu
dinea viitorului : „Cînd o să fiu 
mare. aș vrea să ajung pe 
Steaua Polară". „Soarele pen
tru mine e paeea Pămîntului". ■
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI
Viața economico-socială

NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt

Tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au 
fost adresate de către colectivele de cadre didactice, elevi și stu- 
denți de pe intreg cuprinsul țârii, cursanții școlilor interjudețene de 
partid, ai instituțiilor militare de invățămint, cu prilejul deschiderii 
anului de invățămint 1987-1988, telegrame prin care se exprimă cele 
mai alese sentimente de dragoste; stimă și prețuire pentru activita
tea neobosită ce o consacră, cu infiăcârat patriotism și abnegație 
revoluționară, progresului multilateral al patriei, ridicării continue a 
nivelului de trai material și spiritual al poporului, cauzei socialismu
lui și pâcii. Este reafirmată recunoștința profundă pentru atenția de
osebită pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o acordă dezvoltării

și perfecționării invățâmintului de toate gradele, pregătirii tinerei 
generații pentru muncă și viață, educării sale in spirit revoluționar, 
patriotic, formării omului nou, cu inalte trăsături morale, constructor 
devotat al socialismului și comunismului in România.

în același timp, se aduce un cald și respectuos omagiu tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, 
savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de 
mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului nostru, la înflorirea fără precedent 
a științei, învățămintului și culturii românești, la creșterea rolului 
acestora în realizarea planurilor și programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țârii.

în telegrame se subliniază cu 
mîndrie că in contextul mărețelor 
înfăptuiri ale perioadei inaugurate 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui se înscrie și dezvoltarea impe
tuoasă a învățămintului, care a cu
noscut un proces neîntrerupt de 
modernizare și perfecționare. Este 
relevat faptul că stimularea pu
ternică a învățămintului și cercetă
rii științifice, afirmarea lor plenară 
au creat condiții optime înfăptuirii 
nobilei misiuni a școlii — de for
mare a unor specialiști cu o inaltă 
conștiință revoluționară, cu temei
nice cunoștințe profesionale, cu un 
înalt grad de instrucție și cultură, 
capabili să stăpînească cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
să îndeplinească cu devotament și 
competență sarcinile ce le vor fi 
încredințate de partid și popor.

Se dă, totodată, o înaltă apre
ciere tezelor, ideilor și orientări
lor cuprinse în cuvîntările rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al III-lea al educației 
politice și culturii socialiste, pre
cum și cu prilejul deschiderii nou
lui an de învățămînt, care consti
tuie un mobilizator program de 
muncă și acțiune pentru înfăptui
rea neabătută a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al

Angajare revoluționară de a înfăp
tui neabătut programul de pregătire 
pentru muncă și viață a tinerei genera
ții, pentru perfecționarea și dezvoltarea 

învățămintului de toate gradele
partidului în domeniul pregătirii 
cadrelor, al formării omului nou, 
al dezvoltării conștiinței socialiste 
a maselor. în acest sens, se subli
niază că la baza întregului proces 
instructiv-educativ se situează con
cepția profund novatoare, revolu
ționară. a secretarului general al 
partidului privind integrarea or
ganică a învățămintului cu cerce- 
iarea și producția, legarea sa tot 
mai strînsă cu viața, de cerințele 
revoluției tehnico-științifice, ale 
actualei etape de dezvoltare a țării.

însuflețiți de îndemnurile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, semna
tarii telegramelor se angajează să 
nu precupețească nici un efort 
pentru realizarea unei calități noi, 
superioare în sfera învățămintului 
și a educației, în activitatea de cer

cetare științifică, pentru afirmarea 
cu putere a inteligenței și creati
vității românești, pentru îndeplini
rea în cele mal bune condiții a 
marilor răspunderi încredințate 
școlii în societatea noastră socia
listă.

Același ferm angajament este 
exprimat în telegramele adresate 
de cadrele didactice și cursanții 
școlilor interjudețene de partid, 
care își reafirmă hotărîrea de a-și 
însuși temeinice cunoștințe teore
tice și practice, de a promova cu 
îndrăzneală noul, teoria revoluțio
nară despre hune și viață, de a în
deplini exemplar sarcinile ce le re
vin ca activiști de partid și de stat.

Profesorii, elevii și studenții iși 
exprimă deplina adeziune la poli
tica externă a partidului și statu

lui nostru, dînd o înaltă apreciere 
acțiunilor, inițiativelor și demer
surilor întreprinse de/ secreta
rul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care l-au im
pus în conștiința omenirii ca o 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, Erou al păcii, luptă
tor neobosit pentru realizarea de
zarmării, în primul rînd a celei nu
cleare. pentru instaurarea unui cli
mat de destindere, securitate, în
țelegere și colaborare, pentru în
făptuirea idealurilor de libertate, 
independentă și progres ale tutu
ror popoarelor.

Cadrele didactice, întregul tine
ret studios al țării se angajează să 
acționeze cu fermitate și înaltă 
răspundere pentru transpunerea 
neabătută în viață a indicații
lor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru a întîm- 
pina Conferința Națională a parti
dului cu rezultate tot mai bune în 
ridicarea la un nivel calitativ su
perior a procesului instructiv-edu
cativ, în activitatea practică și la 
învățătură, răspunzînd prin fapte 
grijii și încrederii de care se bucu
ră din partea partidului și a secre
tarului său general, a societății 
noastre socialiste.

Mobilizator program pentru perfecționarea învățămintului
(Urmare din pag. I)
rona superioară a reușitelor umane, 
a formării și afirmării tinerilor ca 
personalități creatoare, active, anga
jate plenar în activitatea de inovare 
științifioo-tehnică, in valorificarea 
culturii și artei ca mijloace esențiale 
de îmbogățire și autoperfecționare 
spirituală.

Ceea ce, în ultimă analiză, solici
tă cultivarea cu mai multă stăruință 
în rîndurile întregului tineret a răs
punderii și inițiativei individuale, a 
pasiunii pentru străduința temeinică, 
pentru munca de calitate, bine fă
cută, fie că e. vorba de studiul unui 
curs, de efectuarea unui proiect sau 
a unei lucrări practice. Istoria dez
voltării învățămintului nostru înre
gistrează in aoest sens ca momente 
de referință pilduitoarele îndemnuri 
adresate tineretului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ; „Tnvățați, învă- 
țați și iar învățați ! Nu pregetați 
pentru a vă însuși cele mai noi cu
ceriri ale științei, ale cunoașterii u- 
roane in toate domeniile de activi
tate. Numai așa veți putea deveni 
oameni cu o înaltă conștiință revo
luționară și cu o inaltă capacitate 
de activitate în toate domeniile, nu

mai așa veți putea deveni buni re
voluționari, buni cetățeni ai Româ
niei socialiste, constructori conștienți 
ai socialismului și comunismului !“ 
A cultiva la nivelul fiecărui elev și 
student conștiința marii lui răspun
deri sociale, probate și mereu ampli
ficate în procesul pregătirii intelec
tuale și morale, științifice și prac
tice, adevărul fundamental că de 
competența și devotamentul său, de 
aptitudinea autoperfecționării sale 
depind viitorul patriei, al poporului, 
gradul demnității din existența ur
mașilor oferă succint coordonatele 
revoluționare și patriotice pe care 
este chemată să se situeze întreaga 
activitate din noul an șoolar și uni
versitar.

Caracterul complex și de durată al 
formării tinerei generații pentru 
muncă și viață, urgența imperative
lor educative formulate de întreaga 
noastră dezvoltare social-economică 
și culturală pe adresa învățămintu- 
Jui de toate gradele pun și mai 
pregnant în lumină rolul social de 
maximă însemnătate al educatorului, 
al slujitorului școlii din fiecare sec
tor al învățămintului. Sub aoest ra
port identificăm un permanent izvor 
de optimism pedagogic și social în

înălțătoarele cuvinte pe care secre
tarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. le-a 
rostit la adresa educatorilor din pa
tria noastră in prima zi a noului an 
1987—1988 : „Aveți o nobilă misiune 
— cea mai nobilă misiune posibilă, 
aceea de a forma oameni, conștiin
ța oamenilor, viitorii cetățeni si 
constructori ai socialismului, viitorul 
patriei noastre. Faceți totul pentru a 
răspunde acestei inalte misiuni no
bile de făuritori ai conștiinței revo
luționare !“ Sînt aoeste cuvinte o 
dovadă grăitoare a aprecierii inalte 
de care se bucură în țara noastră 
slujitorii școlii de toate gradele, dar, 
totodată, și o ilustrare a răspunderi
lor sociale sporite ce revin învățăto
rilor și profesorilor în actuala etapă 
de_ dezvoltare a învățămintului ro
mânesc, cu deosebire în noul an 
școlar și universitar. Tocmai de a- 
ceea, secretarul general al partidu
lui atribuie cu consecvență întregu
lui proces de pregătire și de perfec
ționare a forței de muncă un amplu 
caracter prospectiv : fiecare efort de 
formare a tinerei generații prin 
muncă șl pentru muncă se cere ast
fel proiectat și desfășurat îneît, in 
ultimă analiză, să anticipeze produc

ția de calitate, să-i consacre și să-î 
generalizeze valoarea socială.

Actualitatea și caracterul esențial 
al tuturor acestor aprecieri și sar
cini, formulate de secretarul general 
al partidului cu privire la conținu
tul noii etape de pregătire școlară și 
universitară, se alcătuiesc, cum a- 
minteam, într-un mobilizator pro
gram de acțiune pentru întregul corp 
profesoral, pentru organizațiile de 
partid și de tineret din școli și fa
cultăți, pentru generațiile aflate pe 
băncile școlii și in amfiteatre. Fie
care oră de studiu și fiecare element 
de bază materială se cer utilizate 
acum cu randament maxim, incit 
fiecare acțiune educativă să contribuie 
la realizarea saltului calitativ pe care 
invățămîntul românesc de toate gra
dele este chemat să-l realizeze în 
noul an 1987—1988, pe măsura efor
turilor de creație cu care întregul 
nostru popor, sub conducerea parti
dului, întîmpină marile evenimente 
din etapa imediat următoare — Con
ferința Națională a partidului și 
aniversarea Republicii —. acționează 
pentru exemplara înfăptuire a o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului pentru dez
voltarea economică, multilaterală a 
patriei.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
DUPĂ JOCUL STEAUA - M.T.K.

Din lipsa spațiului, Ieri nu am 
putut publica cîteva declarații după 
memorabilul meci al Stelei. O fa
cem astăzi, dat fiind valoarea opi
niilor interlocutorilor noștri.

Emerich Jenei — antrenorul echi
pei naționale : „Steaua a jucat așa 
după cum mă așteptam : disciplinat 
tactic, cu multă vervă in primele 30 
de minute din prima repriză și in fi
nalul partidei. A avut și cîteva mo
mente de scădere a tempoului cind 
a dat posibilitate echipei maghiare 
să atace. Echipa maghiară nu a fost 
slabă, deci mare atenție in pregăti
rea returului",

Ioszef Verebeș : „Echipa Steaua 
ți-a arătat cu adevărat valoarea. 
Dacă nu juca Hagi așa de bine și nu 
fructifica cele două mari acțiuni pe 
care le-a creat cu multă inteligență 
și fantezie, poate că altul era re
zultatul, Dacă la 2—0 jucătorul nos
tru Varga fructifica ocazia de gol, 
altul era rezultatul și chiar califi
carea se mai putea discuta, așa... In 
afară de Hagi, care este un jucător 
de mare valoare, mi-a plăcut Bbloni, 
inteligent și tehnte. Știe să-și condu
că echipa foarte bine. Golul lui nu 
putea să-l apere nici un portar din 
Europa. Despre arbitraj nu am ni
mic de reproșat".

Tudorel Stoica, căpitanul echipei 
Steaua : „Noi am urmărit la început 
un rezultat de calificare, dar golurile 
lui Hagi, ca și cel al lui Bdlbni au 
constituit partea de mare spectacol și 
frumusețe a jocului. După 2—0, în 
prima repriză, este adevărat că am 
slăbit ritmul, dar am vrut să dăm 
impresia adversarului că ne mulțu
mim cu rezultatul, pentru a-l deter
mina să iasă la joc, lucru pe care 
l-a și făcut, facilitlndu-ne contra-

★
Campionatele mondiale de gimnas

tică ritmică modernă au debutat la 
Vama cu întrecerile ooncunsului de 
ansambluri.

După primul exercițiu conduce 
Bulgaria, cu 20 puncte, urmată de 
R.P. Chineză — 19,600 puncte. Spa
nia — 19,450 puncte. Japonia — 
19,350' puncte ,și U.R.S.S. — 19,300
puncte.

Uniunea Europeană de Fotbal 
(U.E.F.A.) a comunicat că în ediția 
precedentă a cupelor continentale 
numărul spectatorilor a crescut sen
sibil, cu 6,5 la sută, înregistrîndu-se 
la 244 meciuri disputate 5 742 000 
spectatori, față de 5 391154 specta-

atacurile din care au rezultat multe 
ocazii de gol. Campioana Ungariei nu 
este o formație ușor de învins. In 
jocul retur, trebuie neapărat să în
scriem un gol, pentru a fi siguri de 
calificare".

Comentind rezultatele înregistrate 
in prima manșă a „Cupei campioni
lor europeni" la fotbal, corespon
dentul sportiv al agenției A.P.A. 
Viena scrie, printre altele t „La 
București, acolo unde reprezentativa 
Austriei a pierdut cu 0—4 meciul cu 
selecționata României din prelimi
nariile campionatului european, echi
pa Steaua a învins cu același scor 
(4—0) formația M.T.K. Budapesta, 
după o partidă în care s-a dovedit 
superioară in toate compartimentele 
de joc. Cu această victorie, ciștigă- 
toarea trofeului din 1985 a luat un 
start excelent in noua ediție a prin
cipalei competiții continentale inter- 
cluburi".

Rezultate înregistrate în primul 
tur al cupelor europene de fotbal : 
„Cupa campionilor europeni1* : F.C. 
Porto — Vardar Skoplie 3—0 (1—0); 
Benfica Lisabona — Partizan Tira
na 4—0 (1—0), Olympiakos Pireu — 
Gornik Zabrze 1—1 (1—1); Sham
rock Rovers — Omonia Nicosia 0—1 
(0-1).

„Cupa cupelor" : Rops Rovanie
mi — Glentoran Belfast 0—0; Du- 
najska Streda — Young Boys Berna 
2—1.

„Cupa U.E.F.A." : Borussia Moen
chengladbach — Espanol Barcelona 
0—1 (0—1); A.S.K. Linz — F. C. 
Utrecht 0—0 ; Flamurtari Vlora — 
Partizan Belgrad 2—0 (1—0) ; Spor
ting Gijon — A.C. Milan 1—0; F.C, 
Toulouse — Panionios Atena 5—1 
(2—0).

★
torl (la 245 partide), ciți au fost 
prezenți pe stadioane în ediția 
1985—1986.

In „Cupa campionilor europeni" 
s-a înregistrat o medie de 32 095 
spectatori pe meci, la partidele din 
„Cupa cupelor" — 18 582, iar în 
„Cupa U.E.F.A." — 19 072.

In concursul internațional de atle
tism de la Lausanne, americanul 
Greg Foster a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a anului in 
proba de 110 m garduri, cu timpul 
de 13'’17/100, iar coechipierul său 
Carl Dewis a terminat învingător 
în două probe : 100 m : 10”U/I00 și 
200 m t 20”02/100,

Sinaia — o gazdă primitoare în toate anotimpurile

CARNET CULTURAL
IAȘI. Recent, la Teatrul de vară 

din Iași și pe estradele de la 
Strunga, renumită stațiune balneo- 
climatică, s-a desfășurat cea de-a 
XXI-a ediție a sărbătorii folclo
rice interjudețene „Trandafir de 
la Moldova". Au participat ansam
bluri reprezentative de cîntece și 
dansuri populare din 13 județe. 
Acțiunea a reunit, de asemenea, 
folcloriști și etnografi, muzicieni și 
cadre didactice din învățămîntul 
superior muzical, alțt reprezen
tanți din domeniul muzicii și dan
sului popular. în programul mani
festării au figurat spectacole fol
clorice și serbări atractive în aer 
liber, parăzi ale portului național, 
expoziții de artă plastică și de o- 
biecte de artizanat. alte acțiuni 
menite să conducă Ia valorificarea 
folclorului autentic, la promovarea 
și afirmarea tinerfelor talente. (Ma- 
nole Corcaci).

CĂLĂRAȘI. „Călărași, pămint de 
aur". Sub acest generic, în muni
cipiul de pe malul Borcei s-a des
fășurat, timp de 3 zile, cea de-a

doua ediție a concursului interju- 
dețean de interpretare a muzicii 
populare românești. La această 
manifestare artistică, circumscrisă 
Festivalului național „Cîntarea 
României" și organizată de Comi
tetul județean Călărași de cultură 
și educație socialistă, au participat 
soliști vocali și instrumentiști din 
20 de județe ale țării, precum și 
din municipiul București. Marele 
premiu și titlul de laureat al con
cursului de anul acesta au fost cu
cerite de Oana Brîndușa Dobre din 
București. (Aurel David).

BOTOȘANI. In frumoasa pădu
re Vorona s-a desfășurat ediția a 
XIII-a a manifestării cultural-ar- 
tistice complexe „Serbările pădu
rii". Evenimentul, care și-a făcut 
loc în conștiința miilor de artiști 
amatori și a zecilor de mii de spec
tatori, a beneficiat de o largă par
ticipare a unor ansambluri și for
mații artistice din întreprinderile 
municipiului Botoșani, din comu
nele județului, din instituții artis
tice profesioniste. (Eugen Hrușcă).

a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII 

„SCINTEir

TIMIȘ : Spații 
de invățămint

Elevii din mai multe locali
tăți timișene au început anul 
școlar în edificii noi, înălțate 
prin contribuția în bani și 
muncă a cetățenilor. In comu
na Liebling, bunăoară, a fost 
terminată construcția unei școli 
cu 12 clase, două laboratoare 
si alte spații aferente procesu
lui instructiv-educativ și prac
ticii tehnico-productive. O 
școală nouă cu 8 săli de clasă 
și două laboratoare stă, înce- 
pînd cu acest an școlar, la dis
poziția elevilor din comuna Piș- 
chia. în haine noi se prezintă 
și școala din comuna Remetea 
Mare, care a fost supusă unor 
lucrări de modernizare și de 
extindere a spatiilor de școla
rizare cu încă 4 săli de clasă. 
(Cezar Ioana).

BRAȘOV : Un nou 
bulevard

Zestrea edilitară a municipiu
lui Brașov s-a îmbogățit cu un 
nou bulevard : bulevardul Mun
cii. Noul bulevard face legătu
ra între cel mai frumos și unul 
dintre cele mai mari cartiere 
noi ale Brașovului — Valea 
Cetății — cu restul orașului. El 
va traversa noul ansamblu de 
locuințe „Temelia" și va fi în
cadrat pe una'din laturi de 
blocuri inalte cu o arhitectură 
frumoasă, tip montan, iar pe 
cealaltă latură de o adevărată 
oază de verdeață. Peste puține 
zile pe această nouă arteră de 
circulație a Brașovului vor 
circula șl troleibuzele. (Nicolae 
Mocanu).

ALBA IULIA : Lucrări 
efectuate 

cu sprijinul cetățenilor
Participarea cetățenilor mu

nicipiului la rezolvarea unor 
probleme edilitar-gospodărești 
constituie un fapt cotidian ușor 
de depistat fie în noile cartiere 
de locuințe, la amenajarea căi
lor de acces si a zonelor verzi, 
fie la efectuarea unor lucrări 
de întreținere și modernizare a 
străzilor și aleilor, fie Ia con
strucția unor obiective de larg 
interes obștesc. De curind a a- 
părut un nou șantier edilitar, 
situat în cartierul de blocuri 
„Platoul Romanilor", unde pe 
un teren viran, situat la inter
secția străzii 1 Decembrie 1918 
cu bulevardul Victoriei, se a- 
menajează un spațiu de joacă 
și agrement, care va beneficia 
de multiple dotări. Tot cu spri
jinul cetățenilor se află in curs 
de amenajare o bază polispor
tivă. Valoarea lucrărilor efec
tuate de la începutul acestui 
an cu contribuția cetățenilor se 
apropie de 80 milioane lei. 
(Ștefan Dinicâ).

BACĂU : Produse 
de larg consum 

din materiale locale
Pentru a putea pune la dis

poziția populației un volum 
sporit de bunuri de larg con
sum. cooperativele de producție, 
achiziții și desfacere a mărfu
rilor din județul Bacău acordă 
o mare atenție valorificării 
materialelor provenite din re
surse locale. Rod al acestei 
preocupări, de la începutul a- 
nului și pînă acum au fost in
troduse în circuitul economic 
324 mc de material lemnos, 
provenit din doborituri de vînt 
și locuri greu accesibile. 17 800 
mc bolovani de rîu, 21 tone de
șeuri textile și însemnate can
tități de material plastic recu
perat Valoarea produselor rea
lizate din aceste materiale puse 
la dispoziția populației depă
șește suma de 2.5 milioane lei. 
La aceasta a contribuit si în
ființarea unui număr de 86 noi 
unități de industrie mică si 
prestări servicii, asigurarea me
seriașilor necesari prin califica
rea tinerilor provenit! din me
diul rural, revitalizarea înde
letnicirilor tradiționale. Prin 
Înfăptuirea măsurilor cuprinse 
în programele de modernizare 
si perfecționare a producției, 
în următorii ani valoarea pro
ducției realizate de industria 
mică din sistemul cooperației 
de producție, achiziții și des
facerea mărfurilor se va dubla. 
(Gheorghe Baltă).

TULCEA : Locuințe 
pentru oamenii muncii
Constructorii de locuințe din 

județul Tulcea au dat in folo
sință noi apartamente. Este 
vorba de blocurile situate în 
cartierele „Păcii" și „Cuza 
Vodă" din municipiul Tulcea 
și de noile apartamente con
struite în orașul Isaccea. Astfel, 
în aceste zile. încă 100 de tul
ceni s-au mutat în case noi. 
Numărul apartamentelor con
struite în județul Tulcea în 
acest an a ajuns la 600. Pină la 
finele anului, încă 900 aparta
mente vor fi predate locuitori
lor din municipiul Tulcea, din 
orașele Sulina, Babadag. Mă- 
cin și din localitățile rurale. 
(Neculai Amihulesei).

SATU MARE : Popasuri 
turistice

In frumosul decor natural din 
preajma lacului de la Călinești- 
Oaș s-a dat în folosință, prin 
grija U.J.C.A.P., o nouă unitate 
turistică. Este vorba de „Popa
sul pescarilor", care are locuri 
de cazare în căsuțe. Pe lacul 
de aici se pot face călătorii de 
agrement cu vaporașul. De a- 
semenea. in zona ștrandului 
termal din municipiul Satu 
Mare s-a inaugurat popasul 
turistic „Poiana cu flori", con
struit de O.J.T., care dispune de 
40 de locuri de cazare. Un com
plex similar amenajează O.J.T. 
șl la Călinești-Oaș. (Octav Gru- 
meza).

Domnului AUGUSTO PINOCHET, UGARTE
General căpitan

Președintele Republicii Chile
’ SANTIAGO DE CHILE

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Chile îmi oferă prilejul de a vă 
transmite felicitări și urări de progres și prosperitate poporului chilian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Concert inaugural la Filarmonica „George Enescu“
La Ateneul Român din Capitală a 

avut loc, joi. conoertul inaugural al 
stagiunii 1987—1988 a Filarmonicii 
„George Enescu". Dedicat marelui 
dirijor George Georgescu, de la a 
cărui naștere se împlinesc 100 de 
ani, activității susținute a conducă
torului, timp de peste patru decenii, 
al filarmonicii bucureștene. concertul 
a inclus in program o suită din ba
letul „Nuntă în Carpati" de Paul 
Constantinescu. precum și pagini din 
literatura muzicală universală.

Intre primele audiții înscrise în 
programul actualei stagiuni mențio
năm „Conoertul pentru flaut și or
chestră" de Dumitru Bughici. suita 
simfonică „Oameni și plaiuri" de 
Adalbert Winkler, poemul simfonic

„Muntele" de Csiky Boldizsar. lu
crări care vor fi prezentate in ca
drul tradiționalului ciclu „Simfonia 
românească".

în domeniul muzicii de cameră vor 
fi continuate ciclurile tematioe 
„Cvartetul de coarde în creația cla
sicilor", „Integrale camerale". „Pa
noramic XX", „Universul artei voca
le", „Treptele afirmării artistice" ș> 
„Laureati ai concursurilor internațio
nale". Alături de oolectlve artistice 
și soliști din țara noastră. în roton
da Ateneului vor evolua, de aseme
nea, cunoscuți dirijori, soliști vocali 
și instrumentiști din Bulgaria. Fran
ța, R.D. Germană, Norvegia. Spania. 
U.R.S.S.. Venezuela si din alte țări.

(Agerpres)
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vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 septembrie, ora 21 — 21 
septembrie, ora 21. In țară: Vremea va 
fi schimbătoare în nordul țării, cu ce
rul mai mult noros și, pe alocuri, va 
ploua. In celelalte regiuni, vremea va 
fi predominant frumoasă, cu cerul va

riabil și ploi izolate. Vintul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, In general, in
tre 7 și 17 grade, iar cele maxime vor 
oscila intre 18 și 28 de grade, pe alocuri 
mai ridicate în sud. Dimineața, pe 
alocuri, ceață slabă. In București: Vre
mea va fi predominant frumoasă, cu 
cerul variabil, favorabil ploii. Vintul va 
sufla slab pînă Ia moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre 13 
și 16 grade, cele maxime între 35 și 
28 de grade.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

RECHERCHE" - FRANȚA

Cum ar arăta „viața" 
după războiul nuclear...

In ultimul timp, tot mai numeroase au fost studiile cu privire la 
consecințele inspăimintătoare ale unei conflagrații nucleare asupra 
vieții popoarelor, in general asupra mediului înconjurător. In schimb, 
s-a acordat mai puțină atenție repercusiunilor pe plan economic, 
politic, social. Revista franceză de cercetări științifice „LA RECHER
CHE" tinde să suplinească această lacună, publicind, pe baza studii
lor unor specialiști, un „scenariu" detaliat. Concluziile sint, și in 
această privință, de-a dreptul dramatice. Revista are grijă să subli
nieze că este vorba doar de ipoteze, cu un grad mai mare sau mai 
mic de credibilitate, dar chiar și~ așa constatările sale sint inerte 
să constituie un îndemn în plus pentru factorii de decizie ai statelor 
și, deopotrivă, pentru cercurile largi ale opiniei publice, de a nu 
precupeți nici un efort pentru lichidarea definitivă a armamentului 
nuclear, ca problemă fundamentală

„Le ora actuală, asistăm la vii dez
bateri intre fizicieni și climatologi 
pe marginea modelelor care ar per
mite cel mai bine să se anticipeze 
consecințele unor puternice bombar
damente nucleare. Nu mai există 
nici o îndoială că aceste consecințe 
ar fi catastrofale. însă, potrivit uno
ra din aoeste modele, se consideră, 
in anumite împrejurări, că supravie
țuitorii bombardamentelor ar putea 
menține între ei, în oarecare măsură, 
legături sociale care să permită un 
minimum de viață organizată.

Este. oare, acest lucru posibil 7 Pe 
lingă pagubele materiale, sutele de 
milioane de victime și cumplitele 
sechele medicale generate de ar
suri și radiații, trebuie avut în ve
dere un alt aspect dramatic, legat de 
riscurile de dezagregare politică, so
cială, psihologică ce ar urma după 
un bombardament nuclear. Este sur
prinzător că efectele psihologice și 
sociologice ale unui război nuclear 
nu au făcut obiectul prea multor lu
crări și nu au fost reluate de gîn- 
dlrea politică.

Iată însă că, în prezent, Beru P. 
Allen, psiholog american de la „Wes
tern Illinois University", a elaborat 
un studiu in această direcție, făcînd 
extrapolări pe baza manifestărilor 
observate în cursul unor dezastre, 
precum bombardamentele de la Hi
roshima și Nagasaki sau mari catas
trofe naturale (erupții vulcanice). 
Concluzia la care ajunge este că 
multi supraviețuitori, dacă nu majo
ritatea, ar putea găsi că viața după 
o asemenea catastrofă nu merită să 
mai fie trăită.

în primul rînd. vor fi afectate ma
rile orașe, precum și unele zone 
rurale, situate în vecinătatea baze
lor de lansare. O serie de rapoarte 
americane, apărute la începutul ani
lor 1980, relevă faptul că este a- 
proape imposibilă evacuarea marilor 
aglomerări urbane înaintea unui 
bombardament atomic. datorită 
timpului foarte scurt la dispoziție si 
a fenomenelor de panică generate 
de o asemenea veste. In aceste con
diții, marile orașe și periferiile lor 
vor trece, într-o clipă, de la viața 
cotidiană la un haos absolut. R. Lif- 
ton, psihiatru american care a fă
cut cercetări în rîndurile supravie
țuitorilor de la Hiroshima, sublinia
ză că rapiditatea cu care se petrece 
evenimentul și oroarea pe care o 
suscită lasă multiple sechele. în 
primul rînd, apare viziunea corpuri
lor arse și strivite, care este o expe
riență profund traumatizantă. Mai 
puțin direct, dar la fel de dureros, 
este sentimentul de vinovăție — de 
a nu te fi preocupat de ființele a 
căror răspundere o aveai, cind. ră
nit fiind, încercai nebunește să gă
sești un adăpost, fără să te mai 
gindești Ia cei din jur.

După aoeste prime momente de 
groază generală, supraviețuitorii vor 
trebui să facă față nu numai lipsei 
oricărui element de confort cu care 
erau obișnuiți (apă curentă, electri
citate, televizor...), ci mai mult si 
mai cu seamă penuriei îngrozitoare 
de paturi de spital și de medici su
praviețuitori necesari sutelor de mii 
de persoane arse și iradiate. In anii 
’60, medici englezi subliniau faptul 
că aoeastă penurie riscă să ducă la 
practici de tipul eutanasiei. ori la si
nucideri in rîndul corpului medical 
sau printre supraviețuitorii sănătoși.

După care va veni redutabila si 
atit de discutata «iarnă nucleară-, 
Cind — și dacă — nivelul radiației 
va fi scăzut suficient, căutarea hra
nei și a combustibilului vor deveni 
prioritatea numărul unu. Lipsa unul 
ajutor din partea guvernelor va face 
să dispară foarte repede orice în
credere în puterea banului. Jaful.

a vremurilor noastre.
bursa neagră și criminalitatea se 
vor dezvolta cu mare rapiditate.

Pe acest fundal, se va dezvolta 
vertiginos o maladie generatoare ea 
însăși de panică și angoasă. „Mala
dia bombei", observată la supravie
țuitorii iradiați din Hiroshima, va 
afecta sute și sute de mii de per
soane. La Hiroshima, unii supravie
țuitori erau atit de desfigurați. îneît 
pină și rudele lor nu-i puteau recu
noaște. Aceste victime, abandonate și 
fără protecție socială sau sanitară, ar 
putea cunoaște o „dezindividualiza- 
re“, pierderea sentimentului eului, 
care ar fi însoțită de comportamente 
antisociale, de pildă agresiuni în 
grup.

Chiar dacă majoritatea zonelor ru
rale vor fi cruțate de consecințele 
directe ale exploziei, nu le va rămîne 
nici lor vreo șansă de a face față în 
mod eficient dezastrului. Impulsurile 
electromagnetice care vor urma ex
ploziilor la mare altitudine vor dis
truge toate mijloacele de comunicații 
bazate pe sisteme electronice, dis
pariție urmată rapid de cea a ser
viciului .poștal și a mijloacelor de 
transport.

Sigur, in primele zile se vor con
stata reacții de solidaritate față de 
primii orășeni sinistrați. Probabil că 
locuitorii de la sate își vor desface 
stocurile de provizii atit timp cit 
banul își va păstra valoarea sa psi
hologică. Totuși, cind penuria va 
începe să se facă tot mai puternic 
simțită, altruismul din primele zile 
va dispărea.

Alți factori vor risca să afecteze 
mai profund psihologia acestor locui
tori. Condițiile de viață, izolarea din 
interiorul locuințelor și adăposturi
lor riscă să dea naștere la depre
siuni și conflicte agravate de foame 
și maladie. Relatările Annei Franck 
și cele provenite din ghetourile evre
iești furnizează o imagine zgudui
toare a acestor perspective.

Numărul victimelor unui război 
nuclear modern ar fi considerabil : 
aproximativ 2 miliarde de indivizi 
după cîteva luni, adică ceva mai 
puțin de jumătate din populația pla
netei. întrebarea dureroasă «de ce 
am fost cruțat ?» îi va obseda pe 
supraviețuitori ani în șir, așa cum 
i-a obsedat și pe cei de la Hiro
shima. Ea va fi însoțită și de senti
mentul de culpabilitate și neputință 
pe care l-au încercat mai cu seamă 
factorii de răspundere politici și ști
ințifici, care nu au știut să evita 
războiul nuclear.

Ansamblul instituțiilor se va de
zagrega. Datorită dispariției factori
lor care garantează ordinea, se va 
ajunge la manifestări de genul „fie
care pentru sine", de violență. Cit 
despre frontierele actuale, ele vor 
dispărea. Configurației politice ac
tuale îi va lua locul o puzderie de 
țări minuscule.

Fizionomia populației planetei va 
suferi și ea grave modificări. Vic
timele arsurilor și iradierilor riscă 
să fie izolate pe plan social datori
tă cicatricelor grave și a tumorilor 
care le vor desfigura. Asupra lor 
vor plana suspiciuni cu privire la 
posibilitatea transmiterii de tare ge
netice.

Aceste extrapolări pot părea biza
re. ținind, mai degrabă, de imagi
nația unor autori de science-fiction. 
Desigur, ele nu au cum să fie ve
rificate. Un lucru este sigur : atit 
timp cit nu se va ajunge la o înțe
legere cu privire la distrugerea ar
senalelor nucleare, amenințarea unui 
holocaust va continua să chinuie 
mințile oamenilor, amenințare în
treținută de posibilitățile de distru
gere existente, nemaiîntllnite vre
odată în istoria omenirii".
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Propunerile României, ele președintelui 
Nicolae Ceausescu, pentru soluționarea 

problemelor dezarmării, dezvoltării si păcii
- difuzate ca document oficial ia O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Gh. Cercelescu transmite : Consi
derentele și propunerile României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușeseu 
privind problemele majore ale vieții 
internaționale aflate pe ordinea de. 
zi a celei de-a 42-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. au fost difu
zate, joi, ca document oficial al Na
țiunilor Unite.

Documentul românesc se impune 
atenției participanților la actuala 
sesiune prin faptul că este în con
cordanță cu cele mai stringente preo
cupări ale popoarelor, propune solu
ții constructive la marile probleme 
ale vieții internaționale actuale. în
deosebi, sînt avute in vedere elimi
narea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și operativ-tactice din Euro
pa și din întreaga lume, oprirea ex
periențelor nucleare și a oricăror 
activități menite să ducă la dezvol
tarea și perfecționarea armelor nu
cleare. folosirea spațiului cosmic in 
scopuri pașnice, încetarea oricăror

acțiuni militare și rezolvarea tutu
ror situațiilor conflictuale numai pe 
cale politică, prin tratative, regle
mentarea justă, echitabilă a proble
melor economico-financiare și co
merciale. in special a acelora care 
au în vedere lichidarea datoriilor 
externe ce împovărează tot mai greu 
țările în curs de dezvoltare, și crea
rea condițiilor pentru desfășurarea 
normală a relațiilor economice din
tre state, pentru dezvoltarea și pro
gresul tuturor națiunilor.

Toate aceste probleme se află în 
centrul atenției actualei sesiuni, 
chemată să joace un rol de mai 
mare însemnătate in însănăto
șirea climatului internațional, și 
se apreciază că noile propuneri 
ale României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușeseu aduc un sprijin 
substanțial eforturilor vizînd schim
barea cursului periculos al eveni
mentelor, spre o politică de destin
dere, dezarmare, colaborare și pace.

Convorbiri la nivel înalt
BERLIN 17 (Agerpres). — Erich 

Honecker, secretar general al. C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, și Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. președintele Con
siliului de Stat al R. P. Polone, au 
reliefat dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre țările lor. intensifi
carea cooperării economice și teh- 
nico-științifice bilaterale — infor
mează agenția A.D.N.. citind comu
nicatul comun dat publicității. în 
ceea ce privește situația internațio-

între R.D.G. si Polonia
nală. caracterizată ca fiind compli
cată și periculoasă, interlocutorii 
și-au reafirmat voința de a contribui 
la adincirea dialogului între state cu 
sisteme sociale diferite, pentru dezar
mare și securitate și pentru norma
lizarea. in continuare, a relațiilor 
interstatale. A fost exprimată spe
ranța că negocierile dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite vor duce 
în curind la un acord privind elimi
narea rachetelor americane și sovie
tice cu rază medie de acțiune.

„Un succes al politicii rațiunii și realismului"

Ziarul „Neues Deutschland" despre dialogul dintre R.D.G, 
și R.F.G.

Critici Ia adresa practicilor protecționiste 
în comerțul mondial

Un raport al F.M.I. privind fenomenele negative ale anului

BERLIN 17 (Agerpres). — într-un 
comentariu consacrat vizitei oficiale 
în R. F. Germania a secretarului 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., Erich Honecker, ziarul 
„Neues Deutschland" arată, între 
altele : „Rezultatele obținute și a- 
cordurile încheiate constituie un suc
ces al politicii rațiunii și realismu
lui. Comunicatul comun indică 
faptul că voința de înțelegere și 
colaborare, de diminuare a confrun
tării a dominat, în oele din urmă, 
de ambele părți. Faptul că s-a de
monstrat răspundere politică șl, tot

odată. realism și moderația necesară, 
a oondus la rezultate, care atît în 
cele două state germane, cit și în 
rindul opiniei publice internaționa
le, au găsit pe bună dreptate un 
ecou pozitiv, deoarece eint menite să 
influențeze în bine climatul politic 
dintre R.D.G. și R.F.G. și, în ge
neral. atmosfera din Europa,

în cursul schimbului de vederi, 
între oamenii de stat din R.D.G. și 
R.F.G., se subliniază în editorial, s-a 
ajuns la o concluzie comună semni
ficativă : în epoca nucleară paoea 
nu poate fi realizată prin înarmare.

economic
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Creșterea economică redusă în ță
rile industrializate și înrăutățirea 
capacității de plată a statelor debi
toare din lumea a treia au fost 
principalele caracteristici ale situa
ției economice mondiale in decursul 
anului 1986 și in primele luni ale 
anului 1987. se arată în raportul 
Fondului Monetar Internațional, dat 
publicității la Washington. între fe
nomenele negative ale anului eco
nomic 1986—1987 (pină la 30 apri
lie). F.M.I. enumeră reducerea prețu
rilor la materiile prime și tendințe
le tot mai clare de a ridica in 
calea comerțului bariere protecțio-

1986-1987

niște. Potrivit estimărilor F.M.I., ță
rile industrializate vor înregistra în 
1987 o creștere economică de 2,4 la 
sută și in 1988 nu vor depăși 2,6 la 
sută. (în 1986, creșterea lor econo
mică a fost de 2,7 la sută, iar în 
1985 de 3.2 la sută). Documentul re
levă că țările în curs de dezvoltare 
au înregistrat în 1986 pe ansamblu 
o creștere economică de 4 la sută, 
dar aceasta a fost foarte diferențiată 
de la tară la țară. O deosebită agra
vare a cunoscut balanța de plăți a 
țărilor în curs de dezvoltare, care 
de la un deficit de 24 miliarde do
lari în 1985 a ajuns în 1986 la un 
deficit de 46 miliarde dolari.

15,6 milioane șomeri în țările vest-europene
GENEVA 17 (Agerpres). — în- 

tr-un raport prezentat la cea de-a 
patra Conferință regională europea
nă a Organizației Internaționale a 
Muncii, care se desfășoară la Ge
neva. se arată că unul din nouă 
salariat! din țările vest-europene nu 
are un loc de muncă, iar rata șoma
jului a crescut în aoeastă parte a 
continentului de la 4 la sută, în anii 
1970. la 11 la sută în prezent. în 
cifre absolute, numărul șomerilor in 
Europa occidentală se ridică la 15,6 
milioane. După cum informează a-

genția Taniug. în cadrul dezbateri
lor, Gerald Hintereger, secretar exe
cutiv al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa (E.C.E.). ă 
subliniat că statele vest-europene 
trebuie să accelereze ritmul creșterii 
economioe dacă doresc să amelioreze 
situația ocupării forței de muncă. 
Concret, ratele de creștere pe care 
Si le-au propus aceste țări — variind 
între 2,5 și 2,7 la sută pină în 1990 
— nu vor avea decit un efect negli
jabil asupra reducerii șomajului.

Consultări pentru
în zona

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
în cadrul unor consultări cu ușile 
închise, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a prezentat 
Consiliului de Securitate o informa
re despre rezultatele convorbirilor 
cu conducătorii Iranului și Irakului 
privind aplicarea Rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate referitoare 
la încetarea conflictului dintre cele 
două țări — informează agențiile 
T.A.S.S. și A.D.N.

La o conferință de presă, Perez de 
Cuellar a apreciat convorbirile avute 
în țările vizitate drept „foarte inte
resante și utile", arăt.ind că au fost 
examinate, la nivel înalt, punct cu 
punct, toate prevederile Rezoluției' 
598, ca și problema aplicării acesteia. 
Convorbirile au fost deosebit de sin
cere, permițînd informarea precisă a 
Consiliului de Securitate asupra po
zițiilor părților — a spus secretarul 
general al O.N.U. El a subliniat că 
a prezentat părților un plan de în
făptuire a rezoluției, în conformitate 
cu mandatul încredințat de Consi
liul de Securitate. în consecință,

realizarea păcii 
Golfului
Consiliul de Securitate, și nu secre
tarul general al O.N.U. trebuie să 
facă o evaluare a situației la care 
s-a ajuns, a afirmat Cuellar.

LONDRA 17 (Agerpres). — Vice- 
premierul și ministrul afacerilor ex
terne al Kuweitului, Sabah Al-Ah- 
med AlrJaber, a subliniat necesita
tea punerii in aplicare a Rezoluției 
598 a Consiliului de Securitate, care 
stipulează încetarea neîntîrziată a 
războiului iraniano-irakian, apreci
ind că acest conflict are repercu
siuni deosebit de grave nu numai 
asupra beligeranților, ci și asupra 
celorlalte țări din zona Golfului, in
clusiv asupra Kuweitului. După cum 
transmite agenția KUNA, într-o alo
cuțiune rostită la Centrul de studii 
arabe din Londra, el a criticat acele 
state occidentale care au trimis nave 
și dragoare de mine în zona Golfu
lui sub pretextul apărării „interese
lor lor speciale" în regiune, în loc 
să acționeze în mod constructiv pen
tru a se pune capăt războiului dintre 
Iran și Irak.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK

Promovarea cooperării economice 
între țările din sudul Asiei

NEW DELHI 17 (Agerpres) — La 
încheierea lucrărilor unui seminar 
desfășurat- la New Delhi al Aso
ciației de Cooperare Regională din 
Sudul Asiei (S.A.A.R.C.), participan- 
ții au chemat la o cooperare mai 
eficientă in sferele politică și eco
nomică. S-a subliniat importanța 
decisivă a cooperării economice și 
comerciale pentru acoperirea necesi
tăților proprii de produse manu
facturate și alimentare. Au fost 
avansate propuneri concrete pentru

proiecte comune în domeniile pro
ducției de alimente, echipamente
lor energetice și ocrotirii sănătății. 
Au fost menționate și unele obstaco
le ce ar trebui înlăturate pentru a 
facilita progrese in dezvoltarea 
cooperării. Reprezentanții S.A.A.R.C. 
au chemat la instaurarea unor relații 
de încredere, la consolidarea priete
niei și înțelegerii reciproce între ță
rile membre, ca o condiție pentru 
impulsionarea cooperării multilate
rale.

TEHERAN 17 (Agerpres). — Arti
leria de coastă iraniană a bombar
dat, miercuri, patru nave irakiene în 
calea navigabilă Khour Abdullah, în 
nord-vestul Golfului — informează 
agenția IRNA, citind un comunicat 
militar. Totodată, forțele iraniene au 
lansat puternice bombardamente de 
artilerie asupra pozițiilor irakiene pe 
fronturile de luptă, provocind pier
deri grele în oameni și tehnică de 
luptă. Sînt menționate acțiuni pe 
fronturile de nord-vest, de sud, de 
vest Nave militare iraniene au in
terceptat și inspectat șapte vase car
go și petroliere in strîmtoarea Hor
muz, după care le-au permis să-și 
continue traseul. Agenția IRNA 
transmite că avioane irakiene . au 
bombardat, miercuri, două centre, in
dustriale în provincia Khuzestan.

BAGDAD 17 (Agerpres). — Un co
municat militar, citat de agenția 
I.N.A.. relatează că forțele aeriene 
irakiene au întreprins, în ultimele 
24 de ore, 175 misiuni de luptă de-a 
lungul fronturilor. Au fost bombar
date poziții și concentrări de trupe 
iraniene. Totodată, aparatele irakie
ne au bombardat, miercuri, instalații 
petroliere iraniene in insula Kharg 
la exploatările și instalațiile petro
liere de la Karang. Au fost lovite 
și obiective selectate la exploatarea 
Baghi-Malak. • Asupra unui mare 
obiectiv naval, în largul coastelor 
iraniene, a fost efectuat, de aseme
nea, un raid de bombardament. Pe 
de altă parte, potrivit agenției I.N.A., 
artileria grea iraniană a bombardat 
cartiere de locuințe din orașul Basra.

ORIENTUL 
MIJLOCIU

CAIRO 17 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută ziariștilor. Esmat 
Abdel Meguid. vioepremier și mi
nistrul de externe al Egiptului, a 
relevat că președintele Hosni Mu
barak. guvernul său și poporul e- 
giptean acordă atenție prioritară 
problemei palestiniene. El a men
ționat că poziția Egiptului în ce pri
vește problema palestiniană va fi 
inclusă in discursul pe ' care îl va 
rosti în cadrul lucrărilor sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. Potrivit 
vicepnemierului egiptean, sediul 
O.N.U. constituie locul adecvat unde 
problema palestiniană poate fi so
luționată pe calea unei conferințe 
internaționale organizate sub egida 
Națiunilor Unite. El a subliniat ne
cesitatea reprezentării palestiniene 
la o astfel de conferință și că 
dreptul de a numi reprezentarea pa
lestiniană revine Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

BAGDAD 17 (Agerpres). — La 
Bagdad au început miercuri lucră
rile Comitetului pentru teritoriile 
ocupate, un organism afiliat la Co
mitetul Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Condus 
de Khalil Al-Wazir, comandant-șef 
adjunct al forțelor armate ale revo
luției palestiniene, Comitetul pentru 
teritoriile ocupate va discuta situa
ția socială, politică și economică în 
teritoriile ocupate și modalitățile de 
dezvoltare a instituțiilor naționale 
în aceste teritorii, transmite agenția 
F.A.N.A.

AMMAN 17 (Agerpres). — Auto
ritățile israeliene au hotărît să con
struiască o nouă implantare israelia- 
nă in culoarul Gaza, relevă infor
mații sosite la Amman din teritoriile 
arabe ocupate. Noua implantare va 
fi amplasată la nord de orașul Khan 
Yunis, lingă implantarea Nitzaraen, 
cu scopul de a separa principalele 
orașe arabe printr-o serie de im
plantări israeliene, care să serveas
că politica Israelului față de teri
toriile ocupate.

Decizia Israelului de a crea o nouă 
implantare survine imediat după 
condamnarea de către Piața comu
nă a politicii Israelului de creare a 
unor noi așezări în teritoriile arabe 
ocupate.

CAIRO 17 Agerpres). — Forțele 
israeliene de ocupație au recurs la 
o serie de arestări în masă în rîndul 
populației palestiniene din teritoriile 
arabe ocupate. După cum s-a anun
țat la Cairo, în ultimele citeva zile 
au fost încarcerate la Ramallah, 
Belt-Lahm, Jenin și in taberele de 
refugiați palestinieni din teritoriul 
de pe malul de vest al Iordanului 
zeci de persoane. După cum trans
mite agenția M.E.N., 12 dintre acestea 
au fost condamnate, fără judecată, la 
termene de pină la șase luni de în
chisoare.

Operațiune israeliană de 
represalii în sudul Libanului

BEIRUT 17 (Agerpres). — în estul 
așa-zisei „zone de securitate" in- 
stituțtă unilateral de Israel în partea 
de sud a Libanului, trupele de ocu
pație, susținute de elemente ale 
„Armatei Libanului de Sud", creată 
și finanțată de Israel, au declanșat 
o amplă operațiune de represalii 
împotriva luptătorilor libanezi din 
rezistență. Operațiunea, relevă agen
ția China Nouă, a fost inițiată în 
urma scoaterii din luptă, miercuri, 
de către forțele de rezistență liba
neze în cursul unor acțiuni care au 
durat 20 de ore, a trei militari israe- 
lieni, dintre care doi ofițeri. Trupe
le israeliene au pătruns cu tancuri 
și la nord de așa-zisa „zonă de secu
ritate", bombardînd șapte localități 
libaneze.

Reuniune a miniștrilor de externe din America Centrală
MANAGUA 17 (Agerpres). — în

tr-o declarație făcută la Managua, 
ministrul adjunct de externe nicara- 
guan, Victor Hugo Tinoco, a men
ționat că reuniunea din zilele de 17 
și 18 septembrie, de la Managua, a 
miniștrilor relațiilor externe din 
America Centrală are drept obiectiv 
central evaluarea pașilor făcuți in 
regiune in spiritul prevederilor A- 
cordului de paoe semnat la 7 august 
de președinții centro-americani — 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a arătat că întrunirea va permite, 
totodată, clarificarea unor probleme 
rămase în suspensie, ca și efectuarea 
unui schimb de informații privind 
simultaneitatea ,unor acțiuni prevă
zute în acordul menționat.

în paralel își va desfășura activi
st

CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager
pres). — Mexicul se pronunță in mod 
hotărît pentru respectarea suverani
tății și independentei naționale, pen
tru neamestec in treburile interne, 
pentru democrație și justiție în Ame
rica Centrală, a declarat ministrul 
mexican de externe. Bernardo Se
pulveda Amor, intr-o alocuțiune ros
tită cu prilejul celei de-a 177-a ani
versări a independenței republicii.

Condamnînd protecționismul co
mercial al țărilor industrializate, șe-

tătea și Comisia internațională de 
verificare si control, din care fac 
parte miniștrii adjuncți de externe 
centro-americani, alături de cei din 
țările Grupului de la Contadora și 
Grupului de sprijin, cu participarea 
reprezentanților secretarului general 
al O.N.U. și secretarului general ai 
O.S.A.

Elementele contrarevoluționare 
continuă actele criminale pe terito
riul Nicaraguei. După cum relevă 
surse oficiale din Managua, o mină 
antitanc, plantată pe o șosea din de
partamentul central Chontales, a 
explodat la trecerea unui microbuz. 
Unul dintre pasageri și-a pierdut 
viața, iar aTti 11. între care un co
pil, au fost grav răniți.

♦
ful diplomației mexicane a precizat 
că la apropiata reuniune a președin
ților țărilor membre ale Grupului de 
la Contadora (Columbia. Mexic. Pa
nama și Venezuela) și Grupului de 
sprijin (Argentina. Brazilia. Peru și 
Uruguay), consacrată analizării po
sibilităților de soluționare pașnică a 
crizei centro-americane. se vor ar
moniza interese comune pentru a 
contribui la unitatea și impulsiona
rea cooperării statelor din regiune, 
transmite agenția Prensa Latina.

In sprijinul încheierii unui acord 
privind eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune

BONN 17 (Agerpres). — Guvernul 
vest-german este „interesat" ca în 
cursul convorbirilor dintre miniștrii 
de externe ai U.R.S.S. și S.U.A. — 
care se desfășoară in aoeste zile la 
Washington — să se obțină progrese 
hotărîtoare în direcția încheierii u- 
nui acord privind eliminarea rache

telor cu rază medie de acțiune — a 
declarat ministrul de externe al 
R.F. Germania. Hans-Dietrich Gen
scher, intr-un interviu acordat radio
difuziunii din Saar. Referindu-se la 
rachetele „Pershing-1 A“. el a reite
rat poziția exprimată recent de can
celarul R.F.G.

O HOTĂRÎRE A SENATULUI S.U.A.
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Senatul american a adoptat cu o 
largă majoritate de voturi un amen
dament la proiectul de lege asupra 
cheltuielilor militare în exercițiul 
financiar 1988, prin care a instituit 
obligația administrației de a respecta 
întocmai Tratatul sovieto-american 
privind armele antirachetâ. De ase

menea, amendamentul preconizează 
ca forul legislativ al SU.A. să 
aprobe orice testări ale programu
lui de înarmări spațiale cunoscut 
sub numele de „războiul stelelor" 
dacă acestea depășesc cadrul de in
terpretare a Tratatului privind ar- 
mjele antirachetâ — relatează agen
ția T.A.S.S.

GENȚIiLE DE PRESA
e scurt

INTILNIRE. La Sofia a avut loc 
o întîlnire între Todor Jivkov, 
secretar general 
Bulgar, și Alvaro Cunhal. secretar 
general al P.C. Portughez, infor
mează agenția B.T.A. în cadrul 
convorbirilor, s-a subliniat că rea
lizarea unui acord sovieto-ameri
can cu privire la lichidarea rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune și a celor operativ-tactice din 
Europa ar constitui un pas impor
tant pe calea unor noi măsuri în 
vederea realizării dezarmării nu
cleare și convenționale.

al C.C. al P.C.

LA GENEVA au început lucră
rile sesiunii Comisiei consultative 
permanente sovieto-amerioane — 
transmite agenția T.A.S.S. Comisia 
a fost creată pentru a contribui la 
realizarea scopurilor și prevederi
lor înțelegerilor privind limitarea 
armamentelor nucleare și măsurile 
de reducere a pericolului unui 
război nuclear încheiate între 
U.R.S.S. și S.U.A.

calea unor schimbări pe plan con
stituțional. ' Sursele oficiale din 
Port Louis relevă că declararea 
tării ca republică este așteptată să 
intervină pină la sfîrșitul aces- 

. tui an.
ANIVERSARE. La Washington 

și in alte orașe americane au fost 
organizate manifestări pentru mar
carea împlinirii a 200 de ani de la 
adoptarea Constituției S.U.A., sem
nată la 17 septembrie 1787, la Phi
ladelphia. în cadrul acestor mani
festări au luat cuvintul personali
tăți ale vieții politice și obștești, 
care, intre altele, au arătat că. deși 
Constituția americană este una din 
cele mai vechi din lume, totuși 
prevederile sale nu au reușit să 
elimine o serie de inechități si 
discriminări grave din societate, in 
special condiția socială dificilă a 
femeilor, a locuitorilor de culoare, 
a diferitelor categorii de imigranți 
și a păturilor dezavantajate ale 
populației.

I
I

Resursele umanității - nu in scopul autodistrugerii, 
ci al dezvoltării întregii omeniri!

ÎN ALBANIA a fost marcată 
cea de-a 45-a aniversare a primei 
conferințe antifasciste de elibe
rare națională <le la Peza, care a 
pus bazele frontului antifascist de 
eliberare națională și ale puterii 
populare. informează agenția 
A.T.A. Au luat parte Ramiz Alia, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R.P.S. Albania, alți conducători de 
partid și de stat albanezi. La o în
tîlnire ce a avut loc cu acest pri
lej, Ramiz Alia a rostit o cu- 
vîntare.

La sediul O.N.U. din New York 
și-a încheiat lucrările Conferința 
internațională privind relația dintre 
dezarmare și dezvoltare, care a re
unit peste 100 de state. între care 
și România. Timp de trei săptămini, 
participanții au examinat raportul 
dintre dezarmare și dezvoltare sub 
toate aspectele și dimensiunile lui. 
implicațiile cheltuielilor militare a- 
supra economiei mondiale, precum și 
mijloaoele capabile să elibereze, prin 
măsuri de dezarmare, resurse su
plimentare pentru dezvoltare. în
deosebi în favoarea țărilor rămase 
în urmă.

Un mare număr de țări, de șefi 
de state și guverne au trimis con
ferinței mesaje, memorandumuri și 
scrisori în care se fac aprecieri în 
legătură cu însemnătatea impulsio
nării dezvoltării prin dezarmare și 
se formulează propuneri vizînd căile 
și modalitățile de înfăptuire a unui 
asemenea deziderat vital.

în aoest cadru, Mesajul adresat 
conferinței de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a fost 
primit cu viu interes si s-a bucurat 
de o înaltă apreciere in rîndul parti
cipanților, fiind difuzat ca document 
oficial al O.N.U.

Un document al consen
sului rdtima ședință plenară a 
fost adoptat documentul final al con
ferinței, in care sînt. consemnate pro
blemele asupra cărora s-a ajuns la 
un consens, document care apreciază 
conferința drept „o piatră de hotar" 
în dezbaterea la scară internaționa
lă asupra raportului dintre dezarma
re și dezvoltare. în cercurile diplo
matice și de presă de aici se apre
ciază că acest oonsens reprezintă o 
nouă dovadă a importanței deosebite 
acordate în lume celor două chestiuni 
cardinale’ ale erei nucleare și spa
țiale — dezarmarea și dezvoltarea 
— precum și a dorinței majorității 
covîrșitoare a statelor de a face din 
cursa înarmărilor „o filă întoarsă" 
a istoriei.

Dorința popoarelor de a trăi în 
pace și de a se bucura de roadele 
progresului social este astăzi mai 
justificată ca orieînd. Atît in cursul 
dezbaterilor generale, cit și in docu
mentul final s-au scos pregnant în 
evidentă gravitatea și complexita
tea situației internaționale in care 
s-a desfășurat conferința, ca urmare 
a intensificării cursei înarmărilor, a 
sporirii cheltuielilor militare, care

deturnează de la resturile lor fi
rești uriașe resurse financiare, ma
teriale și umane, a menținerii, în di
ferite regiuni ale lumii, a- unor con
flicte și focare de tensiune. în 
același timp, pe plan economic se 
acutizează fenomenele de criză, ce 
affectează toate statele, dar. mai 
ales, pe cele în curs de dezvoltare ; 
sporesc datoriile externe ale țărilor 
lumii a'treia, datorii care au reușit 
să blocheze prooesul dezvoltării lor 
și să le arunce într-o criză fără 
precedent ; se adincește prăpastia 
dintre țările bogate și cele sărace, 
fenomen cu profunde consecințe a- 
sppra ansamblului vieții interna
ționale.

la sută) din totalul resurselor alo
cate pe plan mondial cercetării știin
țifice și tehnologice. într-adevăr. 
una din caracteristicile sectorului mi
litar este rapiditatea cu care se 
succed perfecționările tehnice aduse 
armamentelor. Se apreciază că un 
model nou de arme apare la 5—8 
ani. iar produsul militar cere un 
volum de cercetare, în medie, de 20 
de ori mai mare decit produsul fo
losit în scopuri pașnice. Asemenea 
evoluții, la care s-au referit nume
roși vorbitori, arată cit de oportună 
este propunerea din mesajul tova
rășului Nicolae Ceaușeseu de a se 
trece neîntîrziat la măsuri concrete 
pentru a se asigura folosirea științei

același timp, dezarmarea și dezvolta
rea sînt strins legate, intre ele exis- 
tind un raport multidimensional, cu 
caracter atît economic, cit și politic, 
fiecare proces putînd crea o situație 
internațională favorabilă avansării 
celuilalt proces. Astfel, prin dezar
mare s-ar elibera resurse suficiente 
pentru a realiza schimbările struc
turale de care are nevoie economia 
mondială pentru a cunoaște o dez
voltare stabilă și dinamică, iar pe de 
altă parte, asemenea evoluții, pe 
plan economic ar facilita, la rîndul 
lor, crearea unui climat politic pro
pice înfăptuirii măsurilor de dezar
mare. i

Cu atît mai contrastantă a apărut

La încheierea Conferinței internaționale privind relația dezarmare-dezvoltare

Sint fapte oe’ confirmă pe deplin 
aprecierile din mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușeseu potrivit cărora 
fenomenele care afectează profund 
progresul economic și social continuă 
să exi6te și chiar să- se amplifice, 
în timp ce cursa înarmărilor ab
soarbe an de an fonduri uriașe, de
venind o povară tot mai grea, de 
nesuportat pe umerii tuturor po
poarelor.

Hipertrofierea absurdă a 
cheltuielilor militare. De altfeI- 
în numeroase intervenții s-a ară
tat că. în perioada postbelică, fondu
rile pentru înarmări au sporit de 
4—5 ori, ritmul de creștere a chel
tuielilor militare depășindu-1 sub
stanțial și in mod constant pe cel 
al producției mondiale. După une
le calcule, in ultimul sfert de 
veac (1960—1985), cheltuielile mili
tare ale tuturor statelor au însumat 
14 trilioane de dolari, în compara
ție cu 8,6 trilioane cit a reprezen
tat creșterea producției mondiale. 
Cu alte cuvinte. înarmările nu numai 
că au absorbit întregul spor econo
mic. dar au „ciuntit" serios din pro
ducția lumii.

Analiza relației dezarmare-dezvol
tare a evidențiat totodată faptul că 
înarmările acaparează energia crea
toare a unui important număr de 
oameni de știință (circa 500 000) și 
absorb o însemnată parte (peste 25

Corespondentă din New York

și tehnicii exclusiv în scopuri paș
nice. pentru reorientarea cercetărilor 
științifice și tehnologice din do
meniul militar spre soluționarea unor 
probleme economice și sociale grave 
pe care le ridică starea de subdez
voltare in care se află peste două 
treimi din omenire, pentru conveni
rea căilor și mijloacelor ca toate 
țările și popoarele lumii să poată 
beneficia neîngrădit. în condiții de 
deplină egalitate, de cele mai noi 
realizări ale revoluției tehnioo- 
științifioe.

Procese distincte — în per
manentă interacțiune. Dezba
terile conferinței de la New York 
au proiectat astfel o puternică 
lumină asupra însemnătății dezar
mării și dezvoltării — două pre
ocupări prioritare ale comunită
ții internaționale, care prezintă a- 
ceeași însemnătate pentru toate 
statele, indiferent de mărime, grad 
de dezvoltare sau capacitate milita
ră. Documentul' final al conferinței a- 
preciază în acest sens că dezarma
rea și dezvoltarea sînt procese dis
tincte și. prin urmare, fiecare trebuie 
să avanseze, indiferent de ritmul 
progreselor cunoscute de celălalt. In

de aceea. în cursul dezbaterilor, ten
dința de a disocia problemele dezar
mării de cele ale dezvoltării. Din 
triada : dezarmare — dezvoltare — 
securitate, unele țări dezvoltate în
cearcă să absolutizeze factorul secu
ritate. vrînd să acrediteze ideea că 
securitatea ar fi garantată printr-o 
sporire a arsenalelor. Dezbaterile au 
soos însă puternic în evidență că 
sporirea, înarmărilor, departe de a 
garanta' mai multă securitate, ac
centuează insecuritatea generală.

Mai mult decit atit, conferința, 
prin întreaga ei desfășurare, a furni
zat argumente indubitabile în sensul 
că. insecuritatea nu este generată 
numai de intensificarea cursei înar
mărilor, ci și de persistenta și agra
varea unor asemenea fenomene cum 
sînt : subdezvoltarea, sărăcia, analfa
betismul, bolile, malnutriția. Din 
păcate. în cursul deliberărilor nu 
s-a putut ajunge la un acord asupra 
stabilirii unui fond international de 
dezvoltare pe baza resurselor fi
nanciare economisite prin dezarma
re. Documentul menționează doar 
că această problemă rămîne în con
tinuare în atenția statelor partici
pante.

Securitatea internaționa
lă și eliminarea decalajelor 
economice. Raportul dintre 
dezarmare șl dezvoltare decurge în

bună parte, potrivit documentu
lui final, din faptul că ambele 
își dispută aceleași resurse. Or. în
tr-o lume cu resurse limitate este 
dificil, dacă nu imposibil, să 
realizezi dezvoltarea fără dezarma
re. înfăptuirea acestui obiectiv se 
impune cu atît mai mult cu cît secu
ritatea internațională, care se află 
în miezul relației dezarmare-dezvol
tare, nu poate fi realizată numai 
prin mijloace militare. Sărăcia, foa
metea, bolile, ignoranta — se arată 
în documentul final — sînt surse 
permanente de tensiune și din acest 
motiv este greu de întrevăzut cum 
s-ar putea realiza un climat de secu
ritate fără eliminarea uriașelor de
calaje dintre țările bogate si cele să
race.

Este un motiv de profundă 
satisfacție faptul că în document 
se regăsesc, într-o formă sau 
alta, aprecieri. idei și propu
neri formulate în mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu adresat conferin
ței. Aceasta subliniază încă o dată 
realismul și caracterul constructiv 
al politicii externe promovate de 
România socialistă, de președintele 
ei, care se pronunță în mod consec
vent pentru întărirea securității și 
asigurarea unei păci trainice in 
lume, pentru înfăptuirea idealurilor 
de libertate și progres al tuturor po
poarelor.

în cercurile de presă de aici se 
apreciază că. deși conferința a înre
gistrat manifestări de boicot și n-a 
dus la rezultate pe măsura impor
tantei problemelor abordate, la 
acorduri privind constituirea de mij
loace pentru dezvoltare pe calea 
dezarmării, totuși ea a reprezen
tat un moment important in lupta 
pentru pace și securitate internațio
nală, pentru progres economic si so
cial. Pentru prima dată s-a realizat, 
sub egida O.N.U., o aprofundată 
dezbatere asupra relației dezarma
re-dezvoltare. in urma căreia s-a 
reafirmat datoria statelor partici
pante de a adopta măsuri de redu
cere a cheltuielilor militare si folo
sire a fondurilor eliberate în sco
pul dezvoltării. Potrivit unei largi 
opinii, esențial este acum ca oele 
convenite să fie transpuse neintir- 
ziat in viață, ca acordurile de prin
cipiu să fie urmate de acțiuni con
crete — singurele capabile să ducă 
la înfăptuirea dezideratului vital al 
progresului și păcii.

Gh. CERCELESCU

I CONFERINȚA O.N.U. consacrată 
problemelor stratului de ozon din

I atmosferă și-a încheiat lucrările la 
Montreal (Canada) prin adoptarea 
unui protocol suplimentar la

I „Convenția de la Viena privind 
protejarea stratului de ozon" (din

I 1985), informează agenția A.P.A. 
Potrivit acestui protocol, în decurs

| de zece ani va fi redusă cu 50 la 
I sută la nivel mondial producția de 

substanțe chimice pe bază de
I cloro-fluor-carbon care sînt folo

site în industria frigorifică, a
■ parfumeriei și a maselor plastice. 

Cu prilejul dezbaterilor s-a rele-
I vat că substanțele cloro-fluoro- 
| carbonice, ajungind în atmosferă, 

provoacă o subțiere a stratului de
I ozon, care din această cauză s-a 

diminuat pină acum cu 2—3 la
' sută. După cum se știe, stratul de 

ozon protejează întreaga lume vie
I a planetei împotriva radiațiilor 
I ultraviolete ale Soarelui.

I

DEMONSTRAȚIE. Mai multe 
mii de delegați ai sindicatelor 
I.G. Metall au participat, la Essen, 
la o manifestație de protest împo
triva concedierilor in masă în 
diferite sectoare ale industriei 
R.F. Germania, relatează agenția 
A.D.N. Cu acest prilej, președin
tele sindicatelor I.G. Metall, Franz 
Steinktihler, a arătat că în cele 20 
de zone muncitorești, in care ince- 
pind din 1986 se consemnează o 
rată a șomajului de peste 14 la 
sută, se află toate centrele meta
lurgice și șantierele navale.

PLENARA. La Buenos Aires a 
avut loc o plenară a C.C. al Par
tidului Comunist din Argentina — 
transmite agenția T.A.S.S. — con
sacrată evidențierii necesității 
unei mal mari coeziuni a tuturor 
forțelor de stînga. Ca o posibilă 
bază pentru aceasta — s-a relevat 
— ar putea să servească coaliția 
cuprinzătorului front al eliberării, 
în componența căruia, alături de 
partidul comunist, intră și repre
zentanții unui număr de partide și 
grupări politice de stînga din Ar
gentina. s-a subliniat în cadrul 
iucrărilor plenarei.

GUVERN DIN MAU- 
anuntat că intentionea-

NOUL 
RITIUS a 
ză să proclame tara republică în 
cadrul Commonwealth. Alegerile 
legislative din 30 august au deschis

GRUPUL ȚARILOR ARABE LA 
O.N.U. a cerut Adunării Generale 
includerea pe agenda lucrărilor ce
lei de-a 42-a sesiuni a problemei 
definirii terorismului și delimitării 
lui clare de lupta pentru elibe
rare națională — informează a- 
genția KUNA. Arătind că există 
un consens internațional cu privire 
la necesitatea combaterii și elimi
nării fenomenului terorismului, 
președintele grupului a relevat că 
trebuie combătută tendința „unor 
cercuri și regimuri colonialiste și 
rasiste" de a exploata acest feno
men ca mijloc de contracarare a 
dreptului popoarelor la autode
terminare, eliberare națională și li
bertate.

ADMINISTRAȚIA S.U.A. 
anunțat oficial hotărirea de a 
chide Biroul de informații de 
Washington 
Eliberarea 
tantul Ligii 
te, Colvis 
zat decizia 
cane drept „arbitrară și lipsită de 
justificare legală", arătind că „Bi
roul O.E.P. nu a fost acuzat nici
odată că a violat 
S.U.A.". Maksoud, 
ambasadorii altor 
protestat, pe lingă 
de Stat al S.U.A. 
decizia de a închide Biroul O.E.P.

a 
în- 

... la 
al Organizației pentru 
Palestinei. Reprezen- 
Arabe în Statele Uni- 
Maksoud, a oaracteri- 
administrației amerl-

vreo lege 
împreună 

țări arabe.
Departamentul 

în legătură cu

a 
cu
a

VICTIME ALE CATASTROFE
LOR MINIERE. Prin decesul la spi
tal al unui miner de culoare, numă
rul celor care și-au pierdut viața 
în accidentul de la mina de aur 
„St. Helena" din Africa de Sud, 
petrecut luna trecută, se ridică 
la 63. Acest grav accident, ca și 
alte catastrofe miniere semnalate 
în R.S.A.. a avut drept cauză ab
senta măsurilor elementare de 
securitate în galerii, deși condu
cerile sindicatelor minerilor au fă
cut numeroase intimpinări pentru 
a remedia situația și a se asigura 
protecția lucrătorilor in 
în marea lor majoritate oameni de 
culoare.

subteran.

COMENZI MILITARE. Concernul
Boeing, specializat in producerea de 
avioane și armamente, a primit un 
contract din partea Ministerului 
Forțelor Aeriene al S.U.A. de a stu
dia posibilitatea instalării rachete
lor intercontinentale MX pe va- 

’ fcoane de cale ferată — informea
ză agenția A.P.A. Rezultatele stu
diului vor fi prezentate pînă 
iulie 1992.
aprobat 
rachete 
de cite 
silozuri 
tru alte 
să fie aprobate numai în cazul in 
care se va găsi o soluție mai bună 
pentru protejarea lor împotriva 
unui atac. Costurile staționării a 
50 de rachete MX în vagoane sînt 
estimate la aproximativ 9,1 mi
liarde de dolari.

în 
Congresul S.U.A. a 

deja stationarea a 50 de 
MX — fiecare dispunînd 
zece focoase nucleare, in 
subterane. Fondurile pen- 
50 de rachete MX ar urma
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