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//V U/MINA EXPtJMM TOVARĂȘII MUE CEAVȘEȘOJ, 

ZA PREGĂTIREA PLENAREI C.C. AL P.C.R.

în toate organizațiile de partid, in toate colectivele 
de oameni ai muncii, in toate domeniile activității 
economico-sociale — dezbateri, experiențe, opinii

ÎN PAGINILE A ll-A Șl A III-A

în cadrul preocupărilor constante pentru realizarea marilor

obiective de investiții prevăzute în actualul cincinal
Calitate înaltă, competitivitate 

în întreaga economie
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a efectuat o vizită de lucru pe șantierele 
de amenajare complexă a rîurilor Dîmbovița și Argeș

în Expunerea, prezentată la ședin
ța Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat 
în mod deosebit necesitatea ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției in toate sectoarele, a apli
cării și afirmării mărcii fabricii ca 
un gir de calitate, prestigiu și onoa
re pentru activitatea fiecărui colectiv 
de oameni ai muncii. Apreciere care 
se regăsește întru totul intr-un do
meniu deosebit al activității indus
triale, și anume cel al mijloacelor de 
măsurare. Acestea constituie o ca
tegorie de produse de importanță 
deosebită pentru economia naționa
lă, dat fiind rolul lor în conducerea 
proceselor tehnologice, controlul ca
lității produselor, determinarea con
sumurilor de ma
terii prime, ma
teriale și energie, 
asigurarea securi
tății instalațiilor 
și protecției mun
cii, cercetarea ști
ințifică, ocrotirea 
sănătății, ecolo
gie, în efectua
rea tranzacțiilor 
comerciale etc.

Practic, mijloa
cele de măsurare 
îndeplinesc un 
rol major în toa
te compartimen
tele activității 
economico-sociale. 
dar în nici unul

MARCA 
FABRICII

din aceste com
partimente pro
blemele moderni
zării activității de 
metrologie nu se 
pun cu asemenea 
stringentă ca în 
domeniul produc
ției industriale, 
in care măsurarea și mijloacele de 
măsurare constituie punctele noda
le ale activității de asigurare a ca
lității produselor. De ce este nece
sar să se acorde cea mai mare a- 
tenție modernizării activității de me
trologie ?

în primul rind. deoarece dotarea 
economiei naționale cu mijloace de 
măsurare, control și automatizare a 
proceselor de producție a atins va
lori .impresionante : parcul aflat in 
exploatare este de ordinul zecilor, 
de milioane'de exemplare și nu rare 
sint intreprinderile in care această 
categorie de dotare tehnico-materia- 
lă reprezintă 10 la sută și chiar 25 
la sută din valoarea mijloacelor 
fixe. Este, desigur, evident că o do
tare și o producție de o asemenea 
amploare și importanță necesită o 
abordare sistemică și metode mo
derne de muncă pe toată durata ci
clului de viață al mijloacelor de 
măsurare, de la proiectarea, omolo
garea și fabricarea noilor tipuri de 
mijloace de măsurare, la proiecta
rea tehnologiilor de control și ale
gerea mijloacelor și metodelor de 
măsurare, pînă la asigurarea dispo
nibilității și corectei folosiri a mij
loacelor de măsurare, pe parcursul 
utilizării lor în procesul de pro

ducție. în fond, și mijloacele de mă
surare sînt produse care trebuie să 
onoreze marca fabricii care le-a 
produs.

în al doilea rînd, pentru că do
meniul tehnicii de măsurare și me
trologie se află intr-o etapă rapidă 
de evoluție și restructurare, ceea ce 
se reflectă atit în construcția mij
loacelor de măsurare și in modul de 
utilizare a acestora în procesele de 
producție, cit și în planul metode
lor de organizare a muncii, în asi
gurarea calității la producătorii de 
mijloace de măsurare și in activi
tatea de metrologie desfășurată de 
beneficiarii acestora.

Principalele caracteristici ale a- 
cestei evoluții constau în lărgirea 
sferei activităților de tehnica măsu

Cîteva măsuri necesare pentru 
perfecționarea activității de metrologie

rării și metrologie, in creșterea com
plexității și integrarea cu domeniile 
conexe de activitate. Astfel, se află 
în permanentă evoluție însăși sfera 
noțiunii de „mijloc de măsurare" și 
nomenclatorul acestora : Înregistrăm 
ritmuri accelerate de diversificare a 
tipurilor de mijloace de măsurare, 
adaptate flexibil cerințelor specifice 
ale unor procese tehnologice ; este 
clar conturată tendința de mutare a 
centrului de greutate al tipizării de 
la nivelul produselor finale, la ni
velul subansamblelor și modulelor 
componente ale unor sisteme agre
gate și unitare de familii de mijloa
ce de măsurare cu funcții complexe ; 
ca urmare a progresului tehnic in 
microelectronică. optică, mecanică 
fină și in alte domenii conexe teh
nicii măsurării, se traversează o eta
pă de modificare a principiilor con
structive ale mijloacelor de măsu
rare, chiar și pentru instrumente 
considerate universale și clasice pînă 
în prezent ; de asemenea, este evi
dentă tendința de integrare a mij
loacelor de măsurare in cadrul unor 
produse complexe sau a unor siste
me de fabricație și conducere a pro
ceselor.

Aceste evoluții ale tehnicii moder
ne de măsurare irhpun extinderea 

și modificarea conținutului activită
ții de metrologie : de la proiectarea 
și evaluarea calității unui mijloc de 
măsurare la proiectarea și evaluarea 
calității metodei de măsurare ; de la 
evaluarea caracteristicilor de cali
tate ale unor mijloace de măsurare 
la evaluarea caiității funcțiilor de 
măsurare ale unor sisteme sau pro
duse complexe ; de la evaluarea ca
lității unor mijloace de măsurare 
nou fabricate la evaluarea calității 
loturilor de mijloace de măsurare li
vrate beneficiarilor.

Cerințele etapei actuale de dez
voltare intensivă a economiei, sub
liniate din nou in expunerea secre
tarului general al partidului, fac 
necesară modernizarea activității de 
metrologie in două direcții princi

pale de acțiune. 
------------------------ in conformitate 

cu experiența va
loroasă a unor 
întreprinderi și 
compartimente de 
metrologie din 
tară, precum și 
cu tendințele clar 
conturate pe plan 
mondial :

1. Trecerea de 
la activitatea de 
control al calită
ții la constitui
rea unor sisteme 
de asigurare a 
calității specifice 
fabricației de mij
loace de măsu-
rare :

2. Trecerea de 
la activitatea de 
supraveghere me
trologică a mij
loacelor de mă
surare aflate în 
exploatare la con
stituirea unor sis
teme de asigura

re metrologică a proceselor de pro
ducție.

Trebuie precizat că realizarea 
producției de mijloace de măsurare 
in regim complet de asigurare a ca
lității reprezintă o necesitate strin
gentă pentru această categorie de 
produse de importanță deosebită pen 
tru beneficiari, cu condiții severe de 
calitate si care impun utilizarea 
unor tehnologii moderne de execu
ție și montaj. Aceasta cu atit mai 
mult .cu cit — in condițiile in care, 
peste 90 la sută dTtî mtțloăcele de 
măsurare necesare sînt achiziționa
te din producția internă — nu toate 
categoriile de mijloace de măsurare 
au intotdeauna o calitate corespun
zătoare.

în strînsă legătură cu aceasta, se 
impune modificarea conținutului șt 
metodelor de muncă ale organelor 
Inspectoratului General de Stat 
pentru Controlul Calității Produse
lor — I.G.S.C.C.P. (Institutul Națio
nal de Metrologie, inspectorii jude
țeni și din organul central de con
trol) in realizarea sarcinilor ce le

Incj. Paul JOÎȚA
(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat, joi, 19 mai, o vizitâ de lucru pe șantierele de 
amenajare complexă a riurilor Dîmbovița și Argeș.

Noul dialog cu proiectanții și 
constructorii acestor lucrări de 
mare anvergură, inițiate de secre
tarul general al partidului, a avut 
ca obiectiv examinarea, la fața 
locului, a stadiului de îndeplinire 
a principalelor obiective prevăzu
te și stabilirea măsurilor necesare 
în vederea terminării lor intr-un 
timp cit mai scurt.

Vizita a început în Capitală, în 
apropierea podului Vitan, dat re
cent în folosință, cu care se în
cheie practic lucrările de amena
jare a rîului Dîmbovița pe raza 
municipiului București. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost informat 
In legătură cu stadiul celorlalte 
lucrări din această zonă a Capita
lei, unde se află în construcție 
două noduri hidrotehnice.

în discuția purtată cu factorii, 
de răspundere prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea intensificării ritmului de 
execuție a lucrărilor la toate 
obiectivele stabilite, in vederea fi
nalizării lor la termenele prevă
zute.

Fapte ale angajării și răspunderii muncitorești
IAȘI : Producție fizică peste prevederi ALEXANDRIA : Livrări în avans la export

Puternic mobilizați pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan, oamenii muncii din industria 
județului Iași obțin succese insem- 
nate în producție. In perioada care 
a trecut din acest an, ei au realizat, 
peste prevederile planului. 250 
tone profile din benzi de oțel for
mate la rece, produse ale indus
triei electrotehnice și electronice 
in valoare de 14 milioane lei, 3 900 
radioreceptoare, produse de meca

MEHEDINȚI : Economii de metal
în unitățile industriale din jude

țul Mehedinți, in care consumul de 
metal are o pondere ridicată, se 
aplică, în cadrul programului de 
modernizare a producției, nume
roase și eficiente soluții tehnice 
menite să ducă la realizarea unor 
produse competitive și cu consu
muri cit mai reduse. Numai în pe
rioada care a trecut din acest an.

în continuare, a fost parcurs 
traseul cuprins între podul Vitan. 
și localitatea Glina, unde activita
tea constructorilor este concentra
tă asupra realizării canalelor co
lectoare în sistem parafei cu tra
seul cuvei de apă curată. Se lu
crează intens la excavații, la tur
narea betoanelor, Ia amenajarea 
rîului Dîmbovița corespunzător ce
rințelor prevăzute în viitor.

Secretarul general al partidului, 
a analizat, în continuare, o serie 
de aspecte legate de amenajarea, 
rîului Argeș pentru navigație, iri
gații și alte folosințe. Au fost puse 
în evidență, pe parcursul vizitei, 
amploarea și complexitatea lucră
rilor ce se execută, soluțiile con
structive adoptate. La nodurile hi
drotehnice de la Budești și Olte
nița prevăzute cu ecluze pentru 
tranzitarea navelor și centrale hi
droelectrice, precum și în sectorul 
încredințat militarilor, se rapor
tează asupra stadiului lucrărilor, 
subliniindu-se că se acționează cu 
hotărire pentru îndeplinirea in 
cele.mai bune condiții a sarcinilor 
stabilite.

nică fină și mașini-unelte de pre
lucrat metale prin așchiere in va
loare de 21 milioane lei, alte pro
duse utile economiei naționale și 
solicitate la export. Producția su
plimentară obținută are la bază 
perfecționarea organizării muncii și 
modernizarea proceselor de fabri
cație. folosirea mai bună a capa
cităților de producție și a timpu
lui de lucru. (Manole Corcaci).

aceste soluții s-au concretizat în 
economisirea a 1 100 tone metal. Cu 
rezultate deosebite în acest dome
niu se înscriu pînă acum între
prinderile de vagoane, de con
strucții navale și prelucrări la 
cald, de aparate de măsură și con
trol din Drobeta-Turnu Severin și 
Șantierul naval din Orșova. (Vir- 
giliu Tătarul.

Secretarul general al partidului 
s-a oprit pe șantierul portului 
..București — 30 Decembrie", unde, 
de asemenea, a fost informat în 
legătură cu situația lucrărilor, cu 
modul în care se muncește pentru 
finalizarea tuturor lucrărilor la 
termenele prevăzute. în amonte de 
port se lucrează intens la îndiguiri 
și protecții de maluri prin folosi
rea materialelor locale, extrase 
chiar din albia Argeșului.

Pornind de la constatările făcute 
în timpul vizitei pe șantierele de 
amenajare complexă a rîurilor 
Dîmbovița și Argeș, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut condu
cerilor Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Consiliu
lui Național al Apelor, celorlalți 
factori de răspundere prezenți să 
ia toate măsurile care se impun 
pentru a asigura creșterea ritmu
lui de lucru printr-o mai bună or
ganizare a muncii, realizarea la 
timp și de cea mai bună calita
te a tuturor lucrărilor prevăzute.

A fost subliniată importanța 
deosebită pe care o prezintă fina
lizarea proiectului de amenajare 
a rîului Argeș, respectarea în
tocmai a termenelor stabilite, 
în legătură cu aceasta s-a indi
cat ca în următoarele zile să se 
procedeze la constituirea unor

în perioada ce a trecut din acest 
an. colectivul întreprinderii de 
rulmenți din municipiul Alexan
dria a livrat in avans la export 
produse in valoare de peste 8 mili
oane lei. După cum ne spunea di
rectorul comercial al întreprinde
rii, Nicolae Rogoz, succesul are la. 
bază organizarea superioară a 
muncii in secții și ateliere, valori
ficarea superioară a materiilor pri-

CLUJ-NAPOCA : Produse
în unitățile industriale, de cerce

tare științifică și inginerie tehno
logică, precum și in cele de invă- 
țămînt din municipiul Cluj-Napo- 
ca se desfășoară, sub conducerea 
organizațiilor de partid, o susținută 
activitate pentru înnoirea și mo
dernizarea produselor și tehno
logiilor. Preocupările oamenilor 
muncii clujeni în domeniul cerce
tării științifice și introducerii pro- 

brigăzi complexe care să preia, in 
acord global, lucrările de amena
jare a Argeșului, fiecare pe un 
anumit sector, avînd în dotare uti
lajele necesare, astfel încît să fie 
rezolvate în cele mai bune condi
ții problemele legate de realizarea 
obiectivelor propuse.

S-a cerut, de asemenea, să fie 
respectată cu strictețe prevederea 
de a se evita scoaterea nejustifi
cată a unor terenuri din circuitul 
agricol, folosindu-se peste tot un
de este posibil albia naturală a 
rîului.

Noul dialog de lucru cu specia
liștii, constructorii, proiectanții, cu 
toți factorii de răspundere prezenți 
a pus în evidență soluții construc
tive menite să conducă la reduce
rea volumului de lucrări, la inten
sificarea ritmului de muncă pe 
șantiere, in vederea finalizării in
tr-un ritm intens a acestor obiec
tive de o deosebită importanță eco
nomică și socială.

în numele tuturor colectivelor, 
reprezentanții constructorilor și 
proiectanților care participă la 
realizarea acestor obiective de in
vestiții l-au asigurat pe secretarul 
general al partidului că se va ac
ționa la nivelul exigențelor cerule 
în vederea efectuării exemplare a 
sarcinilor încredințate.

me. atenția acordată zi de zi ono
rării la timp și de calitate a fiecă
rei comenzi destinate exportului. 
Pentru creșterea competitivității 
produselor, in unitate există se
rioase preocupări în scopul înnoi
rii și modernizării producției, asi
milării in fabricație a unor tipuri 
de rulmenți radiali cu role și bile 
conice, solicitați de numeroși par
teneri externi. (Stan Ștefan).

și tehnologii noi, moderne 
greșului tehnic s-au concretizat, in 
perioada ce a trecut din acest an, 
în asimilarea și modernizarea a 
peste 120 de mașini, utilaje și in
stalații. precum și în aplicarea a 
circa 40 de tehnologii noi. De re
marcat este faptul că peste 48 la 
sută din producția fabricată de in
dustria clujeană, în prezent, o re
prezintă produsele noi și moderni
zate. (Marin Oprea).

Comunistul - mereu la datorie, 
în primele rînduri

Rostim „Vulcan" și numim puternica citadelă industrială a Capi
talei. Și mai numim tradiție îndelungă de luptă revoluționară. în de
ceniile de inceput ale acestui veac, clasa muncitoare din România a 
avut și aici multi stegari ai timpului viitor. Așa cum azi — cu forța 
uriașă pe care o dă conștiința făuririi propriului destin — „Vulcanul" 
ține cu. demnitate cadența prezentului. Cu aceeași abnegație muncito
rească. Cu un mereu afirmat simț al datoriei.

Iar in primele rinduri ale celor care intră în schimburi, neobosiți — 
comuniștii. Cei peste trei mii cinci sute de comuniști ai uzinei. Tot ati- 
tea nuclee de putere, care iradiază putere. Tot atîtea înmănuncheri de 
energii care polarizează, dinamizează energiile. A fi mereu. în primele 
rînduri. la greii — cerință exprimată din nou de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în tezele pentru viitoarea plenară 
a Comitetului Central al partidului — reprezintă și pentru comuniștii 
de aici un mod de a munci, de a trăi. Să decupăm din realitatea fier
binte. imediată, cîteva argumente.

Gîndire urmată neapă
rat de soluții. E adevarat: 
o vreme, țeava atit de nece
sară utilajelor energetice care se 
făuresc aici nu a ținut pasul cu ce
rerea. Sincope pe traseele... colabo
rării. Fenomene nedorite, criticate in 
expunerea secretarului general al 
partidului, numite drept semne ale 
lipsei de răspundere individuală și 
colectivă. Deci au lipsit si țevile, 
dar tot atit de adevărat e că s-a 
acționat și cu... încetinitorul. Și ast
fel s-a făcut apel la echipa comu
nistului Marin Dinu : „Preluați exe
cuția utilajelor pentru C.E.T. — Pro
gresul. Sarcină de producție și de 
partid". „Doar o jumătate de oră de 
gîndire și vin cu soluții". Soluțiile 
lui Dinu ? Da. termenul extrem de 
scurt poate fi respectat. Sigur, două 
săptămini trec ca apa... La greu, 
timpul trece, uneori, ușor. Sudura va 
fi suprasolicitată. Ca să nu devină 
„loc îngust'", comuniștilor Sorin Ba- 
lamat. Stelică Stanciu li s-a spus : 
„Treceți și voi in locurile astea fier
binți si faceți-vă datoria". Au tre
cut. Ca si cazangiul Aurel Nițu. Cu 
experiență la greu.

Se finaliza lucrarea și o dată cu 
ea și disputa proiectare — tehnologi, 
care consumase destul timp din e- 
xecutia altui reper ce aștepta la rînd. 
„Marin Dinu, trebuie recuperat 
timpul irosit. Sarcină de producție 
si de partid. în același timp". „Doar 
o jumătate de oră de gîndire și vin 
cu soluții". Cercetăm termenele, re- 
eșalonate. la noua lucrare. Toate în 
grafic. „Dar cadrele cu destinația ca- 
zanelor de centrală Marin Dinu 
răspunde pe ocolite : „Am oameni 
buni în echipă,. Comuniști de nădej

de. Ce-și propun — fac in mod ca
tegoric".

De cele mai multe ori se întim- 
plă asa : clipa fierbinte, de acum, e 
mai aproape decit cea de miine. Ma
rin Dinu și oamenii lui trăiesc aici, 
la „Vulcan", cu intensitate, clipa pre
zentă. Nu s-ar putea spune că sint 
scutiți de acest... privilegiu. Și to
tuși... „Să se aducă table și lamina
te de cutare dimensiuni...". Cind ce
rea asta Marin Dinu ? In urmă cu 
săptămini. A și fost luat in glumă. 
„Cumva, are atribuții de... planifi
care Nu. Dar vine si momentul 
cadrelor pentru cazane. Care trebuie 
pregătit. Pentru că nu aștepți valul, 
ci inoti în intimpinarea lui. Comu
nistul este omul cu privirea ageră, 
care știe să vadă și peste margini
le prezentului. Sigur că e mai sim
plu să trăiești doar... clipa. Dar co
munistul. tocmai pentru că a cre
zut în idealul său cu fervoare, in 
dreptatea si adevărul cărora s-a dă
ruit. a mizat intotdeauna nu numai 
pe prezent, ci, in egală măsură, și 
pe viitoZ In dimineața zilei cind am 
fost la „Vulcan", secretarul comite
tului de partid de Ia cazangerie a 
trecut pe Ia Marin Dinu : „Gata ca
drele pentru cazane ?“. „Normal. A- 
veați cumva îndoieli ?“. „Nu. Dar s-a 
ivit din nou o urgență..."

Metalele, se știe, se încearcă la 
proba focului

Comuniștii — la greu.

Și urcușul se învață... Le 
fac doar japonezii. Și alte citeva fir
me din lume. Oricum, ajung dege
tele-mîinilor ca să-i numeri pe acei 
care se încumetă să-și treacă în pal
mares asemenea lucrări. Fără uti
lajele acestea, un vapor nu se poa
te desprinde de țărm. în fapt — nu-i 

vapor, ci doar .o alcătuire ordonată 
de oțel. Alegerea a căzut Pe „Vul
can". Iar la cazangerie — pe cei cu 
ani buni de meserie in urmă.

„Nu ne încumetăm", au zis o parte 
din ei.

„La tamburi a ieșit cu penalizări", 
și-au motivat alții reținerea. Da. Ie
șise. Și cu măsuri pe linie de partid. 
O gaură in blindajul de oțel, care 
suportă mari presiuni, se dă la to
leranța admisă. Dacă e posibil — 
chiar sub. Comunistul are dublă răs
pundere : și de meseriaș, și de om 
de partid. Oricum, la tamburi unii 
au uitat de toleranțele admise...

Utilajele navale au declanșat în
fruntare. confruntare de idei. Nor
mal ca, in atare împrejurări, comi
tetul de partid din secție să acțio
neze. Sint solicitați comuniștii să 
ofere exemplu. Nu zice nimeni: „Tot 
noi?“. Destinul omului care poartă 
torța deschizătorului de drumuri a- 
pare ca subînțeles. Destinul omului 
aflat în centrul vital al națiunii — 
comunistul, căruia in tezele pentru 
viitoarea plenară a Comitetului Cen
tral al partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ii consacră un rol 
aparte în dinamica bătăliei pentru 
socialism.

...lată. Ion Constantin vine cu ar
gumentele sale in împrejurarea 
dată :

— Ani de zile am învățat să fa
cem bine un lucru. Și-l facem. N-am 
fi cu toții in ciștig să continuăm 
ceea ce știm, decit să ne apucăm 
acum de învățat ? Omul cu argu
mentele e comunist și el. De fapt, 
avansa tot un refuz travestit „di
plomatic" în argument. Ce să-i ex
plici și cum ? Că „Vulcanul" este 
azi un poligon de încercare a teh
nologiilor dintre cele mai complexe ? 
Că noul trebuie să aibă, necontenit, 
in comunist, pe cel mai devotat aliat? 
Și noul, și greul ?

— Tovarășe Constantin, sarcină de 
partid : treci să lucrezi Ia utilaje
le navale. Urcușul se învață 1

Atit. Dăm timpul... înainte. Pină la* 
interferența cu prezentul. Ion Con
stantin și Panait Stoica, precum și 
alții ca ei au acum, in urmă, un oa
recare stagiu în construcția utilajelor 
navale. „Cum e?“. „E greu. Dar... 
simțim că facem meserie". Cîteva cu-

Ilie TANASACHE
(Continuare în pag. a IV-a)
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ÎN PREGĂTIREA 

PLENAREI C.C. AL P.C.R.

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

- PROGRAM DE LUCRU PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

Formarea conștiinței revoluționare, 
misiune nobilă a învățămîntului

ȘTIINȚA — puternic angajată în soluționarea problemelor producției!

Noi resurse de materii prime superior
Pentru cei ce slujesc astăzi des

tinele Universității din Bucu
rești. yephl Ș* prpstigjpș lăcaș 

al științei și culturii românești. ca 
pentru întregul nostru partid și po
por. expunerea secretarului general 
al partidului reprezintă o nouă 
.și strălucită contribuție la dez
voltarea creatoare, originală a 
concepției revoluționare despre 
lume și viață ip general, a strate
giei privind căjle și metodele am
plificării procesului de edificare a 
noii societăți socialiste, ir, special. 
Expunerea la ședința Comitetului 
Politia Executiv al C.p. al P.C.R. din 
29 aprilie a.c. cqnstituie o probă vie 
a gindirii materialist-difijpptice șj 
istorice contemporape: adipc apcqrg- 
tă in fenomenele caracteristice gig 
lumii, model al capacității exemplare 
de cercetare și sesizare a esenței si 
contradicțiilor fenomenelor nou apă
rute. precum și a sensurilor ce le 
sînt implicate.

Armenia firească a celor două di
mensiuni — practicul și teoreticul — 
sau. altfel spus, conjuncția lor ar
monioasă conferă expunerii semni
ficația ținui vasț program revolt*- 
tionar.

De aceea, chiar dacă pape cje 13 
sine înțeles, prima noastră sarcină o 
reprezintă înțelegerea proftmdă. pîhă 
la transformarea in convingeri, a te
zelor cuprinse ip expunerea tovarăr 
șului Nicolae Ceausescu, sesizarea 
acuității unor aprecieri, a nuanțărilor 
impuse de analiza riguroasă si pene- 
trântă a fenomenelor nou apărute, 
desprinderea. pe această bază, a 
obiectivelor activității de partid, pre
cum și a modalităților practice de 
acțiune pentru realizarea acestor 
obiective, de la îmbunătățirea activi
tății de conducere la unele probleme 
ale activității ideologice, educative. 
La citeva dintre aceste obiective mă 
voi referi, cu conștiința că reprezin
tă domenii in care activitatea noastră 
este susceptibilă de îmbunătățiri de 
esență.

Avem, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „o nobilă misiu
ne — cea mai nobilă misiune posibi
lă. aceea de a forma oameni, con
știința oamenilor, viitori cetățeni și 
constructori ai socialismului, viitorul 
patriei noastre".

MECANIZATORII PENTRU AGRICULTURA DE AZI Șl DE MiINE
în continuarea articolului „Mecanizatorii pentru agricultura de azi și 

de miine", publicat în „Scinieia” nr. 14 229, supunem atenției, in analiza 
de față, o serie de probleme referitoare la răspunderea ce revine unită
ților agricole pe lingă care funcționează școlile profesionale și liceele 
agroindustriale pentru efectuarea practicii in producție, dotarea școlilor 
cu diferite mașini agricole. întocmirea programelor de invătămint și per
fecționare a cadrelor didactice care predau disciplinele de specialitate.

C/nd unitățile beneficiare lasă totul pe umerii școlii
Programa de instruire practică cu

prinde două părți distincte : lucrări 
de reparații in atelierele școlii și ale 
unităților agricole și lucrări în cimp. 
Să începem cu instruirea practică in 
cadrul școlii. Notăm mai -întii citeva 
din temele programei de instruire 
in atelierele școlare pentru care 
s-au repartizat 198 de ore : ..Demon
tarea utilajelor (mașini agricțjle pen
tru lucrările solului, administrat în
grășăminte, combaterea bolilor și 
dăunătorilor, de semănat, plantat și 
de recoltat furaje) in ansamble, sub- 
ansamble și piese, cu stabilirea me
todelor de recondiționare" : „Recon- 
diționarea"; „Montarea si reglarea 
ansamblelor motorului și a mașini
lor". Două condiții se cer pentru 3- 
eeasta : ateliere si mașini agricole. 
Dacă prima condiție este res
pectată (cu excepția lipsei unor 
aparate de măsură și control și 
a unor bancuri de probă), cea de-a 
doua lasă mult de dorit. Pentru a-și 
însuși meseria de mecanici agricoli, 
elevii școlilor profesionale trebuie 
să se afle în contact permanent cu 
utilajele agricole. înființarea pe 
lingă școli a unor parcuri cu 
seturi restrinse de mașini încear
că să răspundă tocmai acestui 
scop. La școala din Cîrcea nu 
se pune însă această problemă 
întrucit — ni se spune — in 
urma deselor demontări și montări, 
mașinile s-au deteriorat și de mai 
bine de zece ani n-au mai fost în
locuite. Au rămas însă pe poziție 
tractoarele. La sooala din Băilești 
există un asemenea parc pe care 
sintem invitați să-l vedem. Consem
năm mai întii că unitatea dispune 
de 5 tractoare în funcțiune. în 
curtea școlii erau rinduite însă circa 
20—25 de mașini, unele vopsite sau 
cu roțile date cu var. tocmai bune 
pentru fotografiat. Vechimea, faptul 
că multe au fost scoase din uz nu le 
dă dreptul să fie folosite ca mate
rial didactic pentru practică, ci. mai 
degrabă, ca ...muzeu de mașini agri
cole. Atît specialiștii din unități, cit 
și cadrele didactice cu care am dis
cutat au insistat asupra creării unor 
asemenea parcuri de mașini, fie și 
restrinse, din gama de pregătire a 
solului si semănat, care să răspundă 
cu adevărat cerințelor. Și în această 
privință, referindu-se Ia îndatoririle 
unităților S.M.A. si I.A.8.. amintitul 
ordin al ministrului agriculturii (nr. 
149 din 29 decembrie 1983) are adresă

In cimp...
Rezultatul neimplicării directe a 

celor ce poartă această răspundere in 
instruirea practică a elevilor nu este 
altul decit modul in care se desfă
șoară această activitate în unele uni
tăți și care se reduce la ..vizite" ale 
unor grupe de elevi însoțiți de cite 
un cadru didactic care supraveghează 
de pe margine „ordinea".

Neajunsuri -serioase se manifestă 
și în ce privește el'ecțuarea practicii 
in cimp. Aici considerăm că șe 
cuvine făcută o precizare, și ariump 
accepția care se dă practicii. In 
programa pentru anul I, una din

Pregătirea in profil larg, impusă in 
mod obiectiv de dinamica fără prece
dent ce marchează toate sferele vie
ții economice și sociale dip țara 
noastră, nu poațe fi realizată decjț 
pe baza unor solide cunoștințe la dis
ciplinele fundamentale. Așa fiind, 
înnoirea permanentă a programelor 
analitice, perfecționarea metodolo
giei didactice, creșterea eficienței 
formelor statuate aje procesului di
dactic. toate vizind. in special, disci
plinele fundamentale, trebuie să ștea. 
înțr-o măsură mult sporită. în aten
ția organelor și organizațiilor de 
partid, a senatului Universității. O 
modalitate de abordare globală a 
acestor probjeme, validată de practi
că. o constituie analizele .complexe de 
cursuri, semingrîj și lucrări de 
borator. Concepînd cursul uniyersițar 
ca up sistem deschis de cunoștințe 
care trebuie supus periodic aprecierii 
instanțelor universitare, organele de 
conducere din Universitate au militaț 
pentru ca nota dominantă a acestor 
analize s-o reprezinte tocmai mate
rializarea ideii de analiză complexă, 
adică ; dinamica programei analitice, 
modul în care cursul Se corelează cu 
semmarul. deschiderile pe care le 
realizează către alte discipline, felul 
în care sint înglobate în substanța lui 
cele mai noi cuceriri ale domeniului, 
și. nu in ultimul rînd. rezultatele ori
ginale obținute de titularul cursului.

Pornind de la aprecierea că sarci
nile educative sînt ale întregului în- 
vătăminț. că nu poate și nu trebuie 
concepuță nici o latură a acestui Pfo- 
eps ruptă de valențele ei educative, 
va trebui să acordăm o atenție deo
sebită conținutului ideologic si roiu
lui formatiy-educativ al disciplinelor 
analizate. în general. în tot ceea ce 
vom gîndi în viitor în planul muncii 
educative va trebuj să pornim de la 
ideea că in procesul de formare a 
conștiinței revoluționare procesul 
instructiv propriu-zis oferă prin
cipalul cadru de acțiune și in
fluențare.

Fără ÎPdPiSlU, din acest punct de 
vedere, disciplinele dg științe Spcia- 
le au un statut special Este ade
vărat, în Universitate s-p mapjfesțat 
o gț-ijă sporită în procesul de trans
fer din limbajul poliție în limbajele 
specjficp fiecărei discipline de știin
țe sociale a tezelor npvatqare din 
documentele de partid.- Studenții au 

precisă : „Să acorde o atentie dense-, 
hită acțiunii de dotare și autodotare 
și să urmărească, pe bază de progra
me concrete. întocmite cu unitățile 
de învățămint respective, transfera
rea de utilaje, aparatură și instalații 
etc., precum și proourarpa materia
lelor necesare de uz djdacțlc".

Așadar, singura posibilitate pentru 
a parcurge cu folos aceste teme o 
constitui? atelierele Ș-M-A. și l.A.Ș. 
Ajpi cpndițja cape șe pune eșțe sin
cronizarea perfectă a perioadelor de 
reparare a diferitelor utilaje cir pro
gramele de practică. Acolo unde se 
procedează așa, trecînd prin toate 
posturile de lucru sub supravegherea 
atentă a maiștrilor din unități, vii
torii mecanizatori reușesc să-și în
sușească principalele operații ce se 
execută pentru aducerea utilajelor 
în stare de funcțiune. Este cazul 
S.M.A. Băilești și al altor unități. 
Ce se cpnsțată îpșă cind nu se 
procedează așa ? Să pornim de la 
programă. Pențru tema „Executarea 
reparației combinelor de recoltat ce
reale paioașe, porumb, sfeclă, cartofi 
și a instalațiilor de irigat" s-au pre
văzut 18 pre. C'a si în alte unități. la 
I.A.S. Băilești, pe lingă cupe funcțio
nează liceul și școala profesională din 
localitate, a inceput de curînd repa
rarea combinelor de recoltat porumb, 
utilaje de mare complexitate. Lingă 
ele nici un elev. Dacă aveau de în
vățat.? Aveau. Mult, chigr foarte 
mult. Alt prilej ca să le vadă demon
tate. să le cunoască „pe viu” meca
nismele nu este. De ce nu eia’i ? 
Fără un program complet pe zile și 
ore, pe posțuri de lucru, eu răspun
deri precise, nu poate fi vorba . de 
învățarea meseriei in atelier. nu so 
poate urmări însușirea fiecărui ele
ment dip program piuă cind maistrul 
instructor afirmă că tinărul este apt 
să trecea la alt post de lucru. Or. 
programul a lipsit pentru că. pur și 
simplu, n-a fost întocmit, iar aceas
ta nu este o întimplare sau un caz 
izolat, lată o nouă eludare a obliga
țiilor stabilite prin reglementările 
amintite Cităm : „Colaborează (în
treprinderile pe lingă care funcțio
nează școlile profesionale — n.n.) cu 
conducerile liceelor la elaborarea 
programelor pentru obiectele de spe
cialitate si de instruire practică, pre
cum și la continua îmbunătățire a 
acestora, potrivit ceripțelor progresu
lui tehnic, sarcinilor de producție 
actuale și în perspectivă...".

ca turiști
teme sună așa : „Formarea agrega
telor și executarea următoarelor lu
crări : arat și grăpat. tăvălugii, ad
ministrat îngrășăminte, semănat, în
treținerea culturilor, plantat tuber
culi, combaterea bdlilor și dăunăto
rilor, recoltat furaje și cereale păioa- 
se“. Nu întimplător am subliniat 
cuvintul executarea. Toți specialiștii 
din invățămînt și producție cu care 
am discutat i-au văzut pe elevi doar 
asistind cum Ițțcrepză mecanizatorii 
și nu realizind efectiv ei înșiși, cu 
excepția arăturilor și discuitului, lu
crări mai complexe, cum sint semă

fost ajutați să vadă determinațiile 
concrete, particulare ale profunde
lor și originalelor idei proprii gin- 
dirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să opereze transferul de cunoștințe 
de la o disciplină la alta, să reali
zeze conexiuni între diferitele dis
cipline cuprinse in planul de jnvă- 
țămînt. Predarea științelor socigle in 
învățămintul superior presupune, cu 
necesitate, o atitudine revoluționa
ră, o poziție de partid in abordarea 
tuturor problemelor. Cu acest crite
riu va trebui să operăm mai clar in 
viitor, atîț in evaluarea activității 
didactice, cjt și a atașamentelor 
noastre concrete.

De altfel, din expunerea secreta
rului general al partidului șe des
prinde cu claritate ideea că in apre
cierea oamenilor, a cadrelor trebuie 
să operăm riguros cu șisțemul de 
valori structurat și ierarhizat prin 
prisma ideologiei partidului nostru. 
Astfel, de exemplu, in etapa actua
lă de edificare a societății socialis
te în țgrg noastră. în matricea de
finitorie pentru spiritul revoluțio
nar. apare tot mai mult în prim 
plan dimensiunea constructivă a a- 
cestuia. Ca să dau un exemplu spe
cific Universității, critica unor punc
te de vedere eronate, izvorite din 
neștiință sap din rea-credintă. cu 
privire Ia istoria patriei și ponoru
lui nostru, atitudinea noastră de le
gitimă respingere trebuie dublate 
de edificări științifice care să de
monstreze riguros falsitatea unor 
astfel de puncte de vedere.

Principala măsură a acestor atașa- 
mente. a patriotismului nostru in 
ultimă instanță, o dă asumarea li
beră și maximală a muncii eficien
te. contribuția adusă la sporirea pa
trimoniului de valori materiale și 
spirituale ale societății. Așadar, e- 
ducarea Studenților în cultul mun
cii. determinarea unei noi atitudini 
față de muncă înseamnă educarea 
lor pe o dimensiune esențială a pa
triotismului socialist. Or. cred că nu 
greșesc afirmînd că la studenți. si 
np numai la ei. procesul de trans
formare a muncii dintr-o îndatorire 
intr-un drept, si anume intr-unui 
fundamental, este adeseori lent. 
Pentru a-1 accelera trebuie să ne 
străduim in primul rînd noi. oame
nii de la catedră, să probăm și să 
și trezim plăcerea de a munci.

natul, recoltarea furajelor și altele. 
Dar să vedem ce înseamnă d-: fapt 
practică pe un utilaj.

S-a invocat adesea in discuții — și 
faptul nu este de neglijat —'că nu poți 
să dai pe mîna unui ucenic o ma
șină complicată, nemaivorbind de o 
combină de recoltat porumo, griu sap 
furaje, ca și realitatea că, fiind 
mereu prinși în iureșul muncii, cind 
contează fiecare oră, fiecare minut, 
nimeni nu e dispus s-o facă. Si 
totuși trebuie s-o facă. Elevul nu 
poate rămine la nesfîrșit ucenic. Deci, 
cum trece acesta pragul de la ucenic 
lp lucrățpr, cum se realizează în fapt 
programa In care șe spune „executa
rea lucrării" dacă nu i se dau pe 
mină comenzile mașinii, dacă acesta 
nu execută operațiile sub îndrumarea 
maistrului-instructor în timpul semă
natului, recoltatului sau prășitului ? 
Nu intimplător. nimeni n-a putut să 
pe spună cu precizie cîte ore a lu
crat efectiv fiecare elev în această 
primăvară pe cutare sau cutare

Cit pot invăța elevii dacă profesorii nu mai învață 
de mult ?

Se invocă adesea faptul, nu lipsit 
de adevăr, că bună parte dm profe
sorii și maiștrii care predau discipli
nele de specialitate și îndrumă prac
tica se atlă de mpiți ani in invătă
mint și S-au rupt de producție. Dacă 
așa stau lucrurile, atunci nu timpul 
de Cind predau i-a rupt de practica, 
ci sisțemui în egre lucrează, predilec
ția pentru 3 supraveghea, și nu pen
tru a participa. Nu punem jn discu
ție calitățile pedagogice și cunoștin
țele cadrelor didsetloei pornind de ia 
ideea că toți sînt foarte buni, din 
acest punct de vedere, l’/oblema 
care se pune este raportul acestora 
cu practica, cu experiența concretă, 
existența sau inexistența unui con
tact continuu cu meseria. Iar acest 
contact trebuie să aibă la bază efor
tul propriu de a se menține constant 
la un nivel ridicat de pregătire 
practică, pentru că. după cum s-a 
văzpt, nu e suficient să țe afli in 
curtea S.M.A. ca să fii la curent cu 
tot ce e nou în mecanizare. Un 
specialist din producție aprecia că, 
dintre toți maiștrii-inștructori ce-și 
desfășoară activitatea în școala care 
funcționează pe lingă unitatea res
pectivă. numai unul este in măsură 
să lucreze pe toate mașinile din do
tarea acesteia și, deci, este in măsură 
să-i invețe pe elevi să le minuirscă. 
Fără a generaliza, trebuie arătat că 
unele cadre s-au transformat în su
praveghetori ai orelor de practică. Or, 
datoria lor este să îndrume concret 
elevii, tocmai în timpul practicii, să 
lucreze împreună cu ei. trecind trep
tat comenzile mașinilor in miinile 
lor, nu numai să „supravegheze" dis
ciplina.

Toate acestea ar fi fost normal să 
facă obiectul unor analize pe care 
trebuiau să le inițieze întreprinderile 
patronatoare. așa cum, de altfel, se 
precizează în reglementările aminti
te. : „Urmăresc permanent și anali
zează periodic, împreună cu condu
cerile liceelor, modul cum specialiș
tii se achită de sarcinile didactice ce 
le revin, stabilind măsuri corespun
zătoare". Una dintre aceste măsuri 
ar fi putut să fie perfecționarea ca
drelor. Părerea generală a interlocu
torilor este că s-a neglijat mult pre
gătirea cadrelor care predau la 
aceste școli din toate punciele de 
vedere, fapt confirmat și de direc

Patriotismul include atașamentul 
față de tradițiile istoiice și culturale 
ale țării noastre. Istoricii Universi
tății nu vor înceta să pună întreaga 
lor știință Și măiestrie pedagogică 
in slujba reliefării sensului și valo
rii paginilor pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ie scrie, sub ochii 
noștri, în cartea neamului. Sint pa
gini de vibrant patriotism revolu
ționar. de înaltă cinstire a trecutu
lui, de aleasă sensibilitate și prețui
re față de ceea ce datorăm părinți
lor și înaintașilor noștri, de scruta
re clară a viitorului.

Alături de istorie, merită să fie 
pregnant reliefat rolul limbii ro
mâne ca instrument valoric decisiv. 
Pentru noi, limba națională nu re
prezintă doar un instrument de co
municare. ci mult mai mult : un act 
de cultură, de sensibilitate, o expre
sie a spiritualității noastre. Cind 
documentele de partid subliniază 
importanța limbii naționale, ele se 
referă la o obligație a noastră, a 
tuturor. De aceea cred că o sursă 
principală de sporire a eficienței e- 
ducative a muncii noastre o consti
tuie folosirea nuanțată, expresivă a 
limbii române in procesul de pre
dare și seminarizare, in activitatea 
de propagandă . în genere.

îp sfirșit, judecind după experien
ța Universității, credem că va tre
bui. mai ales dacă privim în viitor, 
să acordăm o mai mare atenție in 
prppesui jnstruptiv-educativ îmbină
rii armonioase a pregătirii profesio
nale temeinice cu un larg orizont 
ideologie, civilizator și cultural.

Urmînd ideile de inestimabilă va
loare teoretică și practică din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. stră
lucitul strateg al dezvoltării științei 
și învățămintului românesc, ayind 
permanent in conștiințe exemplu] 
viu de dăruire și abnegație al tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. cel ce slujesc as
tăzi destinele Universității din Bucu
rești nu vor precupeți nici un efort 
pentru a-și spori contribuția la dez
voltarea științei și culturii româ
nești, Ia înălțarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație.

Cpnf, dr, Gh, I. DINCA 
prorector al Universității 
din București

mașină. In acest sens, eșțe cu totul 
discutabilă evidența Școlii profesio
nale de la Băilești din care rezultă 
că participarea fiecărui elev la in- 
sămințările din această primăvară se 
ridică la 05 de ore. în mod firesc 
se pune întrebarea ■ in ce a constat, 
de fapt, această participare ? Notăm 
sintetic răspunsurile pe care ni Je-au 
daț cadrele didactice. Elevii merg la 
cimp în grup cu un maiatrn-instruc- 
tor. Unii încarcă semănătorile cu se
mințe sau îngrășăminte, alții merg 
în cabina tractoristului. în cel mai 
bun caz, atunci cind o face, acesta 
le spune : „fă așa", nu Și de ce tre
buie „să faci așa" și nu altfel. N-au 
participat la formarea agregatelor, la 
reglaje, nu cunosc datele din ordine
le de lucru. Este aceasta ceea CC tre
buie înțeles prin practică ? Firește 
câ nu. Aici răspunderea se împarte. 
Dp o parte școala, care admite îp- 
călcareg programei, de alta unitățile 
agricole, care abdică de la propriile 
obligații.

ția. de resort din Ministerul Agricul
turii. Notind ca pozjțlvă decizia de a 
se relua reciclarea cadrelor didactice 
din profilul de mecanizare, socotim 
că este inadmisibil, cu consecin
țe deosebit de negative, faptul 
că tocmai cei chemați să-i pregă
tească pe viitorii mecanizatori, timp 
de patru ani nu au fost aduși la 
cursuri de perfecționare. Mai ales că 
toț in ordinul amintit ignorat de 
organele agricole județene, de unită
țile de producție, ba chiar și de 
emitenț se precizează la fel de clar 
această sarcină : „Să sprijine condu
cerile liceelor în realizare^ activită
ții de perfecționare a specialiștilor 
dip întreprinderi care prpdau disci
plinele de specialitate .»< tehnologice, 
asigurind condițiile ncccșai e desfășu
rării in bune condiții a acestei ac
țiuni".

★

Ne oprim aici cu investigațiile. Din 
discuții au mai rezultat și alte pro
bleme care ar putea face obiectul 
unor analize ulterioare, cum ar fi, 
de pildă, lipsa notițelor tehnice la 
qițeva mașini agricole de mare com
plexitate, inaccesibilitafea altora, 
faptul că desenul tehnic, deși este 
inclus in planul de invătămint. a 
dispărut din programă și de la ore 
și altele. Considerăm că dacă există 
reglementări privind buna funcționa
re a activității de pregătire a meca
nizatorilor, acestea trebuie aplicate 
întocmai. Pentru că cei ce se plîng 
de nivelul scăzut ' de calificare al 
mecanizatorilor ar trebui să se în
trebe de ce și cui se pling. Cui re
proșează această situație ? Nu lor 
înșile ? Doar ei sînt, potrivit regle
mentărilor, cei obligați să asigure 
condiții pentru o pregătire practică 
corespunzătoare, să controleze modul 
în care se desfășoară această activi
tate. Este momentul, de fapt a fost 
de mult, ca cei deopotrivă interesați 
— unitățile agricole și școlile — să 
treacă cu toată răspunderea la trans
punerea in fapt a planului de invă- 
țămint in aceste școli, spre a se asi
gura formarea de mecanizatori cu o 
temeinică pregătire tehnico-profe- 
sională pentru agricultura de azi și 
de miine a țării.

Lucian C1UBOTARU

valorificate în circuitul
Aproape peste tot în lume asistăm astăzi la un nou mod de a gindi 

și modela creșterea economică intr-o optică in care primează economi
sirea resurselor, valorificarea superioară a acestora și. în final, reciclarea 
și atragerea in circuitul productiv a diferitelor materii prime și mate
riale, în strategia dezvoltării preponderent intensive a economiei româ
nești, atît, în actuala etapă, cit și în perspectiva timpului, toate aceste 
probleme sînt situate pe un loc de primă importantă, poziție justificată 
prin efectele majore pe care acești factori le au în creșterea eficienței 
întregi; activități, îp sporirea avuției naționale. In legătură cu aceasta, 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicojae Ceaușescu, a subliniat 
la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cerința 
de a se acorda o si mai mare atenție valorificării superioare, complexe 
și complete, la cel mai înalt nivel de eficiență, a tuturor materiilor prime 
și materialelor ce intră in procesele de producție.

Sarcini deosebite îp acest dome
niu revin Institutului de cercetare, 
inginerie tehnologică, proiectare și 
producție pentru industria anorgani
că și metale neferoase — I.A.M.N. — 
din București. Bogata și diversa acti
vitate a acestui institut de cercetare 
științifică răspunde unor comanda
mente majore ale economiei na
ționale trasate de Congresul al 
xilf-lea al partidului cu privire la 
valorificarea integrală a unor resurse 
de materii prime minerale si de me
tale rare, reducerea importurilor de 
produse chimice anorganice, de alte 
materiale cu proprietăți deosebite.

— Importante forțe de cercetare și 
de producție ale institutului — pre
cizează ing. Petre Potop, director ad
junct științific — sînt concentrate a- 
supra activității de producere Si va
lorificare a zeci și sute de produși 
chimici, substanțe minerale și me
tale rare, multe dintre acestea exis- 
tînd în zăcăminte sărace in substanțe 
utile. Este vorba de obținerea, prin 
efort propriu și din resurse proprii, 
pe nu cu mult timp în urmă păreau 
inutilizabile, a unor metale rare cu 
proprietăți deosebite : zirconiu, titan, 
mangan, niobiu, galiu, seleniu, 
telur, crom, nichel etc., fără de care 
nu poate fi concepută dezvoltarea 
unor ramuri industriale de vîrf ca 
electronica și microelectronica, ener
getica nucleară sau industria aero- 
spațială.

— Tovarășe direetor, in legătură cu 
valorificarea completă, la cel mai 
inalt nivel de eficientă economică a 
resurselor interne de materii prime, 
perlnfă exprimată cu deosebită preg
nanță de secretarul general al parti
dului la recentă ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R,, 
vă propunem să abordăm acest su
biect dintr-un unghi mai deosebit. 
Se vorbește astăsi din ce in ce mai 
insistent, problema fiind insă mai 
veche, de așa-numitele „tehnologii cu 
circuit tehnologic închis", care asi
gură prelucrarea și valorificarea 
complexă și completă a materiilor 
prime și materialelor. In ce măsură 
un asemenea mod de acțiune a intrat 
și intră in practica institutului ?

— Proiectarea unor complexe de 
valorificare integrală a componenți- 
lor din materiile prime și resursele 
energetice face parte din politica de 
dezvoltare economică promovată de 
partidul nostru. Firește, efortul In- 
vestițional este în acest caz foarte 
mare, fapt pentru care orice obiectiv 
de acest gen trebuie temeinic gîndit 
și analizat. Pe de altă parte insă, este 
una din modalitățile de a, asigura, 
din resurse proprii, necesarul de 
materii prime și energie, înlăturînd 
dependența de import. Există la ora 
actuală în economia națională destule 
exemple de asemenea sisteme de va
lorificare integrală a resurselor — și 
aceasta nu numai în domeniul mi
nier. oi și în alte ramuri economice. 
La realizarea unora dintre ele și-a 
adus contribuția și institutul nostru. 
Valorificarea minereului potasic din 
tara noastră, bunăoară", a necesitat 
antrenarea unor largi colective do 
cercetători din mai multe institute, 
elaborindu-se un flux tehnologic, aș 
putea zice, integrat, complet și com
plex. Aceasta permite ca dintr-un 
minereu ou doar cîteva procente sub
stanță utilă să se valorifice și alte 
produse oare altfel se pierdeau (clo- 
rură de potasiu, clorură de sodiu, 
oxizi de magneziu, gips etc.), evi- 
tindu-se, totodată, poluarea mediu
lui. Valorificarea complexă a titanu
lui, zircopiului și păminturilor rare 
din nisipurile aluvionare cu conținut 
redus de elemențe utile constituia 
un alt exemplu de aceșt fel. Colecti
vul institutului nostru, împreună cu 
colective ale altor institute din chi
mie, metalurgie, minerit, au pus la 
punct o tehnologie capabilă de ase
menea valorificare, rezultînd produ
se finite de o valoare deosebită : 
aliaje, profile, țevi, săruri — utili

zate în tehnica aerospatială, tehnica 
nucleară, optică, electronică, meca
nica fină etc.

— Reeultă că in toate aceste cazuri 
este necesară o acțiune concertată, o 
abordare pluridisciplinară a obiecti
vului propus.

— Altfel nu se poate, deși uneori o 
asemenea cooperare dă naștere unor 
dificultăți legate de concepțiile ac
tuale de evaluare economică. Cola
borăm bine, de pildă, cu sectorul 
energetic, în oare există de-acum 
solide baze de valorificare complexă 
a materiilor prime. In multe centrale 
electrice se realizează producerea 
combinată a energiei electrice și căl
durii, care asigură utilizarea semni
ficativ mai eficientă a combustibilu
lui. Totodată, mari cantități de cenuși 
de termocentrală sînt folosite ca 
adaos în ciment sau ca materiale de 
construcții. Dar întregul sistem ar fi 
incomplet dacă nu ne-am gîndi și la 
poluarea mediului înconjurător. La 
termocentralele pe bază de cărbune 
și chiar hidrocarburi lichide emisiile 
de gaze reziduale cu conținut de 
bioxid de sulf reprezintă, aș putea 
spune, o problemă mondială. In țara 
noastră, această emisie, inclusiv cea 
de la fabricile de acid sulfuric, echi
valează cu producția unui milion de 
tone de acid sulfuric. Captarea aces
tui produs poluant, dar și valorifica
rea lui economică, este în preocupă
rile noastre de mai multă vreme, 
împreună cu ICEMENERCJ-ul am 
găsit deja citeva soluții bune, unele 
sint gata experimentate și aplicate Ia 
C.E.T. Bragadiru, bunăoară, altele la 
întreprinderile metalurgice de metale 
neferoase de la Copșa Mică, Zlatna, 
Baia Mare etc,, altele sint încă în 
studiu.

— Spuneați eă există și dificultăți 
în cooperarea pentru realizarea unor 
asemenea sisteme integrate de valo^ 
rificare complexă a resurselor. In ce 
constau ele ?

— Experiența de pînă acum a pus 
în evidentă avantajele nete ale unui 
asemenea mod de a gindi investițiile. 
Exemplele prezentate mai sus, cit și 
altele din domeniul energetic — cum 
ar fi amenajarea cursurilor de apă, 
cu funcțiuni multiple : producerea da 
energie electrică, navigație, piscicul
tura, irigații, alimentarea cu apă a 
localităților etc. —, din industria 
agroalimentară. cu unități ce valori
fică complet și complex produsele 
agricole și animaliere, cît și din alte 
ramuri economice reprezintă mai au
rind excepțiile. Or, documentele de 
partid, problematica largă șl cuprin
zătoare a conținutului expunerii 
secretarului general al partidului la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R, din 29 aprilie și a 
cuvintării de la ședința din 0 mai a.c. 
evidențiază posibilitățile extinderii și 
mai mult a acestei concepții la scară 
națională. Iată de ce, pentru o gene
ralizare largă a aeestor sisteme sînt 
necesare modificări in însăși esența 
unor categorii de concepții care stau 
la baza dezvoltării economice con
crete.

— Puteți fi mai explicit, care sint 
aceste concepții ?

— în primul rind, cele care tin de 
proiectare. Astăzi, această activitate 
se desfășoară pe ramuri Industriale 
si economice, datorită unei speciali
zări accentuate, sistem ce pare a nu 
mai corespunde pe deplin actualei 
etape de dezvoltare economico-socia- 
lă a tării. Ca urmare, realizarea unor 
sisteme integrate de valorificare

Rezultă de aici necesitatea unei noi abordări, a unui nou mod de a 
privi problemele dezvoltării economice. Viziunea pe termen lung, așa cum 
este proiectată in documentele partidului nostru, apare prin urmare cu 
ațiț mai realistă si viabilă cu cit în domeniul cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice intervin faze speeifice, a căror desfășurare nece
sită eforturi considerabile și. desigur, timp, dar și operativitate.

Vlaicu RADU

productiv
complexă a resurselor materiale poa
te fi mai ușor concepută în interio
rul ramurii industriale, economice. 
De cooperări intre ramuri poate fi 
vorba însă numai cu dificultate; deși 
există legi, programe și prevederi 
clare care creează cadrul posibil unei 
asemenea cooperări ea totuși se des
fășoară greoi, I se opune întreaga 
Structură de specializare. întreaga 
rețea de subordonări pe liniile varia
te ale planificării, finanțării, urmă
ririi. valorificării realizărilor, gindite 
și structurate pe specialități distincte- 
Or. asemenea sisteme de valorificare 
complexă a resurselor materiale tind 
să extragă avantajele tocmai din 
abordarea multidisciplinară a proce
selor productive, din căutarea și 
combinarea acelor procese producti
ve individuale care pot produce îm
preună maximum de efect economic.

Totodată, pentru a face față cu 
succes problemelor puse de proiecta
rea unor astfel de sisteme complexe 
— șl nu numai de acestea — proiec
tantul trebuie să aibă in vedere 
perspectiva intr-o măsură mai mare 
decit pină acum. Rapiditatea cu 
care se dezvoltă astăzi teh
nica. economia. întreaga viată so
cială, contrapusă ciclurilor încă lungi 
de realizare a obiectivelor industria
le concrete, face să se ajungă uneori 
la rezultatul nedorit al uzurii mo
rale a unul obiectiv încă înainte ca 
acesta să fie dat in funcțiune. De 
ulei, necesitatea ca proiectantul să 
caute șf să prevadă acele soluții care 
sint cele mal bune nu in momentul 
elaborării proiectului obiectivului 
respectiv, ci în cel al intrării sale 
in funcțiune. Sarcina nu este deloc 
ușoară, dar totuși posibilă.

— Dacă proiectanta și-ar schimba 
concepțiile în sensul celor arătate 
mai sus, ar fi aceasta suficient pen
tru ca sistemele complexe de care 
vorbim să capete o extindere largă 
în economia noastră ?

— Cred că numai o schimbare a 
modului de a gindi al proiectanților 
nu este suficiență. Ea trebuie să fie 
însoțită — în sensul orientărilor 
formulate de secretarul general al 
partidului — și de schimbări largi in 
activitatea de planificare, de coordo
nare a dezvoltării economice. Necesi
tatea schimbărilor menționate pro
vine. de asemenea, din necesitatea de 
a trece de la conceperea dezvoltării 
pe specialități la conceperea unei 
dezvoltări complexe, cu participare 
multidisciplinară. in cure specializa
rea îngustă să joace un rol mai 
reatrîns decit cel Pe care îl deține în 
prezent. în general. întregul lanț 
cercetare-prolectare-planiflcare tre
buie să fie mai bine sincronizat si să 
funcționeze mai eficient pentru a 
putea rezolva in mod corespunzător 
problemele complexe pe care le pune 
valorificarea integrală și la un nivel 
superior a materiilor prime, mate
rialelor și energiei.

Și sint toate acestea probleme 
insurmontabile ?

— Evident, nu. Se impune însă o 
transformaro revoluționară a muncii 
noastre din cercetare și proiectare, 
asa cum a cerut recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceea ce ar în
semna un important pas spre trece
rea la o nouă calitate a întregii acti
vități, în concordantă eu actualele 
exigente economice și sociale. Nu 
sint chestiuni care să ne depășească. 
Practic, cadrul organizatoric și legis
lativ pentru desfășurarea în bune 
condiții a acestui demers există și 
este propice acestor schimbări, Avem, 
de asemenea, programe speciale de 
lungă durată pentru cercetarea știiij- 
tifică, a căror desfășurare în timp 
este concepută astfel incit rezulta
tele să premeargă proiectarea. După 
părerea mea. este necesară numai 
clarificarea unor aspecte d.e fond ale 
problemei. Imperativul găsirii unor 
soluții care să ducă Ia valorificarea 
completă a materiilor prime, la teh
nologii nepoluante, la reducerea con
sumului de energie constituie obiec
tivul unei activități inginerești co
recte : el reflectă, in ultimă instan
ță, însăși probitatea profesională a 
cercetătorului și proiectantului.
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'ZVOLTAREA PROPRIETARI SOCIALISTE
actorul hotărîtor al progresului multilateral

al societății noastre

ța de proprietar a producătorilor

și beneficiarilor

privință indatorirî clare organizații
lor obștești, totuși, așa cum arată 
cercetările pe teren, in unități există 
incă destule cazuri de cunoaștere 
nesatisfăcătoare și chiar necunoaște
re a unor prevederi legale importan
te privind autogestiunea, autocon
ducerea si mecanismul lor de func
ționare. Cu titlu de exemplu — este 
suficient de amintit că unii oameni 
ai muncii nu au reținut competențele 
adunării generale a oamenilor mun
cii sau temeiurile legale esențiale ale 
elaborării și realizării planului uni
tății. Unii muncitori au l'ost sur
prinși cind, arătîndu-li-se legea con
ducerii întreprinderilor industriale, 
au văzut că directorul, inginerul-șef. 
contabilul-șef și alte cadre din frun
tea întreprinderii nu pot fi numite 
.fără aprobarea adunării generale a 
'oamenilor muncii, adunare de la 
care, in plus, ei au nevoie de o 
confirmare anuală, și care, dacă 
este nemulțumită de felul în care 
ei își desfășoară activitatea, 
dreptul să ceară 
Intensificarea activității organizații
lor obștești — și în primul rind a 
sindicatelor — de organizare a stu
dierii de către oamenii muncii a le
gislației autogestiunii și autocondu
cerii și explicarea acesteia se im
pune deci de la sine.

O altă problemă privește modul 
de desfășurare a adunării generale 
a oamenilor muncii, ca organ suprem , 
de conducere a unității. Participarea 
la adunările generale, ca și exami
narea materialelor lor arată că mul
te au o ordine de zi excesiv de în
cărcată (20—30 de puncte), ceea ce 
face ca dezbaterile să nu poată fi . ' 
desfășurate cu profunzime și astfel 
unele hotărîri adoptate să nu bene
ficieze de temeinicia cuvenită, mai 
devreme sau mai tirziu trebuind să 
se revină asupra lor. O raționalizare 
atentă a problematicii cuprinse in 
ordinea de zi și asigurarea unor dis
cuții temeinice, la obiect se dovedesc 
astfel căi care pot concura la spo
rirea eficacității practice cu care se 
desfășoară adunarea generală.

Sporirea 
generale 
tei 
cii 
tiune 
a acestora — mai 
dreptarea atenției 
pecte. Este vorba.

greșul al iX-lea alde necesitatea ca participant»
® i .. . .voii! npnnrliionrn

: Am abordat in 
O dezbaterii noaș- 
in ziarul de ieri) 
•tind importanța 
dezvoltării pri
ite pentru pro- 
■mbld al țării, 
irea principiilor 
'unea și viată, 
'‘■irat cu limpe- 
f' momentul de 
®tanță cu totul 
Piese a fi g°s~ 
P'' a proprietă- 
nci gindiri eco- 
ta pe conștiin- 
be>roducător și 
co,opunem, in 
dis^im această 
ca^ăspunderile 
Prlttul de pro- 
cu,r\nuncii, așa 
1?!tl;ate in re- 
NlCG ovarășului

I. HOSI 
și întărire, educare 
al oameni,roprjetar 
țiunile catți|Uje ac
rii economa gjndi- 
producție. șsul <je 
școala de f zjc asa, 
ză proprietiurmea_ 
țiduce m Kște. aș 
noastre 'dezbaterii 
na cunoștmi depiî- 
muncesc la r ce 
rirea, gest1<.,1i>odă- 
naționălă ,Ifvuția 
nostru nlutt'vului 
unității- 1 aI ț-erea 
nările generaadu- cii, dezbatere^un_ 
critic si a!Sirit. economice, sta 1<)r 
a căilor de Pa și 
adunările gene. la 
di cat și in
spirit revoluție/ 
nomică, larga it 
a tuturor in re

participării socof 
întărirea conș^'-, oamenilor muncn

N N. CONSi- 
cetarea participa' 
cii la gospodărire 
în lumină uriașul 
opera istorică de 
noastre și de perf 
orației socialiste, U

;e

înlocuirea
are 
lor.

dre tehnice, economiști — indică și 
multe neajunsuri in legătură cu in
formarea celor ce muncesc privitoa
re la viața întreprinderii.

Toți cei 12 participanți au solicitat 
o informare mai amplă asupra situa
ției bazei materiale. în acest sens, 
cîteva exemple : „să se comunice 
operativ tot ce intră nou în dotarea 
întreprinderii, cu ce prețuri s-au 
procurat utilajele, cit s-a recuperat 
prin casarea celor vechi": „comuni
carea operativă si din timp a situa
ției aprovizionării cu materii prime 
si materiale, a cotelor de energie și 
combustibil, 
utilajelor"; 
organizatoric pentru 
fost creat ; este insă 
urmărească modul in 
țiile sint întotdeauna 
menilor muncii".

Aceeași situație si in ceea ce pri
vește planul de producție. Bobina
torul Nicolae Alecu scrie : „Fiecare 
îsi cunoaște foarte bine realizările 
sau nerealizările din cadrul, locului 
său de muncă (atelier, secție). Mai 
puțin se cunoaște însă despre cele
lalte secții sau ateliere — dacă nu 
există o legătură directă de produc
ție. Ar trebui să existe o formă de 
cunoaștere operativă a problemelor 
ivite in cursul realizării sarcinilor 
de plan.

Tot ca răspuns la întrebare, aproa- 
participant la sondaj a 

întrucit consider 
am să reproduc

asigurarea bazei materiale. Fiecare 
trebuie să se simtă părtaș nemij
locit la succesele sl la greutățile in
treprinderii".

REDACȚIA: Socotim, desigur, 
ca foarte interesante toate a- 
ceste critici și propuneri. In a- 
cest spns, ce probleme se află 
permanent pe ordinea de zi a 
preocupărilor oamenilor muncii, 
a proprietarilor de la „23 Au
gust" ?

Calitate înaltă, competitivitate
Aîn întreaga economie

(Urmare din pag. I)

a stadiului de uzură a 
„în intreprindere, cadrul 

informare 
necesar să se 
care informa- 
transmise oa-

a

întreprinse mai

P. RADUCANU : Mă voi referi pe 
scurt la ele. subliniind că nemulțu
mirile noastre in privința modului 
cum administrăm partea din avuția 
națională încredințată nouă consti
tuie unul din motoarele dezvoltării 
uzinelor.

La nivelul intreprinderii. indicele 
de utilizare a mașinilor-unelte este 
de 88.6 la sută. Pare bun. Cu toate 
acestea, ne nemulțumește faptul că 
există situații in care mașinile-unei- 
te nu sint folosite rational, ceea ce 
determină pierderi ; mașinile lu
crează in gol — exemplu in secțiile 
mecanică I. motoare I. Au fost or
ganizate cursuri de policalificare, in 
special pentru meseriile orelucră- 

.toare. prin care am urmărit o poli- 
servire mai avansată a mașinilor si 
utilajelor, pentru creșterea indicelui 
de utilizare a acestora. Totuși, indi
cele de utilizare a mașinilor și uti
lajelor este 
necesitatea 
plan.

Problema 
teresează și

necorespunzător fată 
realizării sarcinilor

de 
de

in-

eficienței adunărilor 
?!t „implicit, a eficien- 

participăm oamenilor mun- 
la autoconducere și autoges- 

ca teren de desfășurare 
necesită în

spre cîteva as
in primul rind.

Ia 
de 

adecvat 
permite 
realiste, 

bîndit o impresionanriparea in deplină cunoștință ^de 

procesul participării uză la opera de gestionare și con- 
lupta pentru ridicarecere. Adecvarea sistemului infor- 
a eficienței economicțional la exigențele autoconduce- 
activității. în practicapare. astfel. ca o chestiune esen- 
rect. în mecanismul de pentru sporirea eficacității par 
economiei, autogestiunării și evitarea formalismului și 
ducerea dau zilnic la lității în activitate 
mărate competențe și al doilea rind. a participa eli
te întreprinzătoare. cr la conducere presupune pe 
responsabilitate sporita o bună calificare profesională resurselor de toate cateminimum d(ț cllno^X“’ 

de a grăbi înaintarea so juridice, social-politiee de 
tre pe drumul dezvoitagie etc. fără (Je 
multilaterale. Oameni, rebleme ale marilor unități 
chipează toate acestea sUce din zilele noastre nu pot 
te. oameni noi, înaintați. ?se in profunzime, analizate

Examinarea modului in și soluționate in modul cu- 
ționează autogestiunea ettl care nu dispune de aceste 
autoconducerea muncitoreie nu are cum să manifes- 
treprinderi pune insă în* competent față de proble- 
o seamă de neajunsuri și e pun și nici inițiativă res- 
nalități care, dacă le pri in dezbaterea lor. De aici 
punctul de vedere al depă deosebită a acțiunii de 
pot fi in bună măsură «calificării profesionale, dar contradicții ale creșterii, ea unui sistem de înv’ăță- 
punctul de vedere al cauzeht care să pună in centrul 
țin de conservatorism, inerfroblematica economică 
ferentism, înapoiere a cojcial-politică. psihologică 
incompetență. birocratism inducerii și autogesti- 

Mă voi referi, în continuance presupune cunoștin- 
teva asemenea disfuncționalitea eficientă la auto- 
cum reies ele din cercetări digutogestiune se învață. 
Astfel, deși conducerea de tive de conducere ce 
personal secretarul general aicrația economică so- 
dului au atras de nenumăratuie. de fapt, terenul 
atenția asupra necesității cunoîtența și creativitatea 
legislației și au indicat in ai trebuie să se ma- 

țlt spre folosul Jor, 
_ al întregii societăți.’

Ce știu și ce nu șt
'spre starea 

prop---------------- -

i beneficieze 
sistem informațional 

lor, spre a le 
unor analize 

a problemelor

există destule neirrautoconducere să 
mineri in urmă, oaun s;-‘— —
societatea noastră, calității 
lor majoritate, au o'fectuarea 
știință economică son obiect

pe fiecare 
făcut si propuneri, 
că ele sînt utile, 
cîteva :

..Cred că trebuie
multe acțiuni în care să ni se arate 
importanta noastră ca proprietari, 
nu numai ca producători, impor
tanța contribuției fiecărui om al 
muncii".

„Consider că oamenii muncii din 
întreprindere trebuie să fie mai 
bine informați cu tot ce are legă
tură cu viata întreprinderii".

„Consider că periodic, mai ales în 
situații deosebite, atit șeful de sec
ție, cit și unul din directorii intre
prinderii pot 
succint si mai 
mele de bază 
bricii : un rol 
prezentarea 
chiar de

„Să se 
prinderii 
producție 
scris periodic 
săptămînal —■ 
rea fondurilor fixe ; 
vestițiilor : — planul 
cientă este 
comparație cu alte perioade ; 
utilaje noi s-au adus in întreprin
dere. în secție : — cum se utilizează 
fondurile sociale : — care este si
tuația noastră în comparație cu alte 
întreprinderi din sector si din ra
mură".

„Comunicări, in fiecare colectiv, 
periodic, asupra stadiului realizării 
contractelor. La fel. cu privire la

prezenta — în mod 
pe înțeles — proble- 
ale secției si ale fa- 
important l-ar avea 

produselor 
către proiectant".

înființeze la nivelul intre- 
si la nivelul secțiilor de 
panouri pe care să fie în- 

(trimestrial. lunar, 
după caz) : — valoa- 

■ valoarea in- 
— cit de efi- 

activitatea noastră în 
ce

deosebite.

Inițiativă și

I. HOSU : Experiența întreprinc 
rii de mașini electrice București 
și. dacă îmi este Îngăduită o genera losind în acest 
lizare. experiența tuturor unitățilo«adunările ge- 
economice socialiste — arată eă A1 muncii, de 
CONDUC^) înseamnă, in primul rind/1. invățămin- 
• ho narticipare la®1 emisiunile

,accare ele. 
convorbirile.Wrț comite- 

lja^. ca și 
yor mun- 
jemuncă. 
aiu!e Si 

iceste 
p,țint 
«\i. Ide- 

indaj 
eal> între 
oaișșanta 

■nun<2

~ --- _
A ȘTI. Dreptul de participare 
conducere este precedat si condițio- ’ 
nat de dreptul la cunoaștere ; altfel, 
adică fără cunoaștere, dreptul Ia 
conducere — componentă esen
țială a sistemului nostru social- 
politic — se golește de sens, devine 
un drept formal. Prima informare 
este cea pe care as numi-o informa
rea despre starea proprietății încre
dințată lor spre gospodărire. Pe ce 
căi află proprietarii care este starea 
proprietății lor 7 Ne străduim ca ac
țiunea de informare să fie sistema-

calității produselor 
se află in centrul preo

cupărilor întregului colectiv de co
muniști, de oameni ai 
întreprindere. De aceea, 
de partid a organizat 
ca de motoare, și 
aici, cu sprijinul secretariatului co
mitetului municipal de partid, 
comandamente pe principalele pro
bleme ale activității noastre, cum 
sint : asigurarea bazei tehnico-* 
materiale, realizarea programelor de 
investiții, a programelor de organi
zare si modernizare a producției, 
realizarea locomotivelor si a utilaju
lui tehnologic destinate exportului.

O atenție deosebită acordăm orga
nizării si desfășurării cursurilor de 
perfecționare a forței de muncă, ri
dicării pregătirii profesionale, po
licalificării oamenilor muncii in 
vederea asigurării unei mai mari 
mobilități a forței de muncă, pentru 
cuprinderea mai bună 
ce ne revin in anumite 
lunii de plan.

Desigur, preocupările 
bracă o paletă mai amplă, 
important — pentru noi 
doar pentru noi — faptul 
velul de responsabilitate 
menilor muncii pentru 
gospodărire a mijloacelor de produc
ție. pentru sporirea eficienței acti
vității economice este in permanen
tă creștere. în relația proprietar- 
producător-beneficia.r, calitatea de 
proprietar are o pondere tot mai 
înseninată.

răspundere

muncii din 
comitetul 
la fabri- 

nu numai

a sarcinilor 
perioade ale

noastre îm-
Este 

și nu 
că ni- 

al oa- 
buna

in afirmarea autoconducerii și autogestiunii

N.N. CONSTANTINESCU : Pro
prietatea socială asupra mijloacelor 
de producție, formele socialiste de 
desfășurare a producției, repartiția 
dună muncă, autoconducerea celor 
ce muncesc, autogestiunea si auto
finanțarea demonstrează practic, zi 
de zi. că oamenii muncii sint ade- 
vărații stăpini ai avuției naționale și 
adevăratii conducători ai vieții eco- 
nomico-sociale. De aceea, lor le re
vine si misiunea de a ridica efi
cienta economico-socială a activi
tății pe noi trepte, de a găsi noi 
modalități, cu eficiență sporită, de 
gospodărire si gestionare a resurse
lor. de a asigura sistematic o renta
bilitate superioară unităților, spre 
a-și spori contribuția la creșterea 
venitului național și a crea, pe a- 
ceastă bază, condițiile necesare ridi
cării nivelului de trai al fiecăruia și 
al tuturor. Așa cum a subliniat secre
tarul general al partidului. „Ne-am 
propus să acționăm ferm in realizarea 
autoconducerii. autogestiunii. in toate 
unitățile, inclusiv in cele teritoriale. 
Am obținut o serie de rezultate, dar. 
în multe domenii, se poate spune că 
sintem incă la început. Din păcate, 
mai sint unii care vorbesc mult des
pre autoconducere. autogestiune. dar 
inteleg aceasta intr-un sens ingust 
sau unilateral : ei înțeleg că îsi pot 
lua — ca să spun asa — libertatea 
de a cheltui banii poporului fără 
nici un discernămint. considerind că. 
pină la urmă, autoconducerea si 
autogestiunea constau in a cheltui si 
a nu da socoteală poporului de felul 
cum ai folosit banii, ce rezultate ai 
obținut. Este o 
falsă, care nu 
conducerea, cu 
acest sens,
Nicolae Ceaușescu sublinia că „auto
gestiunea. autogospodărirea. auto
conducerea presupun că fiecare co
lectiv. adunarea generală, consiliul 
de conducere trebuie să facă totul 
pentru ca mijloacele încredințate de 
popor spre a le administra să con
tribuie la creșterea mai rapidă a 
avuției generale a tării, a venitului 
national, deoarece numai pe această 
bază se asigură întărirea patriei, ri
dicarea bunăstării generale a po
porului".

Autoconducerea si autogestiunea 
deci cer un nou mod. bazat ne efi
cientă. de a gindi problemele si de 
a acționa, cer inițiativă, creativita
te. răspundere, spirit intreprinzător 
în valorificarea resurselor de care 
se dispune spre a putea obține din

ele maximum de efect util. De a- 
ceea. partidul, secretarul său gene
ral cheamă pe toti proprietarii so
cialiști uniți ai mijloacelor de pro
ducție din tara noastră, in calitatea 
lor de subiecți ai conducerii, de pro
ducători si beneficiari ai rezultatelor 
gestiunii, să facă din problema spo
ririi eficienței și calității producției 
problema centrală, de căpetenie a 
preocupărilor de perfecționare a 
aplicării autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-finan- 
ciare.

Dezbatere realizată de
Georqe-Radu CHIROV1CI

înțelegere complet 
are nimic cu auto- 
autogestiunea". In 
tovarășul

revin in controlul calității 
lor de măsurare fabricate in 
Activitățile de încercare 
noilor tipuri de mijloace de măsu
rare ar trebui să se transforme in
tr-un regim de autorizare a fabri
cației, integrat activităților de omo
logare a acestei categorii de produ
se (modalitate specifică sistemului 
de asigurare și control al calității in 
fazele de proiectare constructivă și 
tehnologică, în omologarea prototi
purilor și seriilor zero), iar activi
tățile de control la producători să 
devină activități de inspecție si exa 
minare tehnică a sistemelor de asi
gurare a calității.

în acest sens, trebuie menționat 
că.se află intr-o fază avansată de 
proiectare și va fi aplicat de la în
ceputul anului viitor „Sistemul 
I.G.S.C.C.P. de asigurare a calității 
mijloacelor de măsurare", care va 
reprezenta o substanțială și necesară 
creștere a exigenței în raport cu 
producătorii de mijloace de măsu
rare, in toate fazele critice ale ci
clului de viață al produselor.

în sfera activităților de metrologic 
desfășurate de unitățile industriale 
înregistrăm unele rezultate pozitive, 
ca urmare a unor eforturi perseve
rente desfășurate pe durata 
multor ani : constituirea unui 
tem național de supraveghere me
trologică a mijloacelor de măsurare 
aflate in exploatare, bazat pe o re
țea de peste 1 200 laboratoare auto
rizate pentru verificarea metrologică 
periodică și pentru repararea mij
loacelor de măsurare, in care lucrea
ză peste 10 000 de metrologi instruiți 
și autorizați, în aplicarea unui sis
tem unitar de evaluare 
mijloacelor de măsurare 
din circa 400 de norme 
metrologie.

Adevărul este însă că 
serie de deficiențe legate de con
cepția necorespunzătoare a conduce
rilor unor întreprinderi asupra pro
blemelor asigurării calității și — in 
acest cadru — asupra rolului major 
al mijloacelor de măsurare și acti
vității de metrologie in cadrul pro
ducției. Pe de altă parte, unele com
partimente de metrologie se complac 
în rolul de auxiliar al procesului de 
producție, cu sarcini limitate la a- 
chiziția. depozitarea, verificarea. în
treținerea si casarea mijloacelor de

mijloace- 
țară. 

de stat a

mai 
sis-

a calității 
constituit 

tehnice de

persistă o

măsurare, fără legături directe cu 
procesul tehnologic.

Aceasta. în timp 
compartimentelor de 
organizate din țară, 
dințele înregistrate 
dial, conferă activității 
un rol de prim plan in 
tehnologice complexe. Ceea ce de
monstrează că. in continuare, se im
pune dezvoltarea activităților de su
praveghere metrologică la nivelul 
unei activități de asigurare metrolo
gică a procesului de producție, inte
grată sistemului de asigurare a ca
lității produselor sau — acolo unde 
este cazul — sistemelor de automa
tizare sau de asigurare a securității 
instalațiilor. în acest scop, in pri
mul rind este necesară o implicare 
mai mare a compartimentelor de 
metrologie in proiectarea metodelor 
de măsurare. în alegerea unor mij
loace de măsurare adecvate tehno
logiilor de control și conducerii pro
ceselor tehnologice speciale și în 
flux continuu. Forma de cooperare 
practicată curent, în cadrul sistemu
lui de asigurare a calității, intre 
compartimentul de proiectare teh
nologică și compartimentul de me
trologie este expertizarea metrolo
gică a tehnologiilor de control și 
proiectelor de investiții.

în mod firesc si așa cum proce
dează unele compartimente de me
trologie. in multe cazuri este nece
sară și dezvoltarea unei activități de 
autoutilare cu mijloace de măsurare 
specializate, complexe sau 
care nu pot fi obținute prin 
ție de la producători.

în al doilea rind. pe lingă 
vegherea metrologică a mijloacelor 
de măsurare și în funcție de speci
ficul proceselor de producție, 
compartimente de metrologie 
buie să preia sau să dezvolte 
vitatea în cîteva noi direcții, 
cum demonstrează de pe acum ex
periența reușită a unor întreprin
deri : controlul periodic al capabili- 
tății mașinilor-unelte sau al unor 
instalații tehnologice, controlul cali
tății sculelor, dispozitivelor și veri
ficatoarelor, atestarea pregătirii teh
nico-materiale corespunzătoare la 
schimbarea sortimentului in fabrica
ție („controlul prirpei piese"), ates
tarea bancurilor și instalațiilor de 
probă, efectuarea directă in proce
sul de producție a unor măsurări 
sau controale de calitate care nece-

ce experiența 
metrologie bine 
in pas cu teri- 
pe plan mon- 

respective 
procesele

etalon, 
achizi-

supra-

unele 
tre- 

acti- 
așa

sită o pregătire profesională sau 
implică o răspundere deosebită etc.

De asemenea, constituirea unui 
subsistem de asigurare metrologică 
in cadru] sistemelor de asigurare a 
calității necesită desfășurarea acti
vității de metrologie pe bază de in
strucțiuni proiectate : proceduri de 
reglementare a atribuțiilor și prin
cipalelor activități . și metode de 
muncă (cu referire la toate compar
timentele unității, nu numai la com
partimentul de metrologie) și teh
nologii de control al calității mij
loacelor de măsurare (verificare me
trologică) și de efectuare a altor ac
tivități metrologice.

în legătură cu problemele asigu
rării metrologice a proceselor de 
producție este, desigur, necesară si 
perfectionarea activității organelor 
I.G.S.C.C.P.. in sensul trecerii de la 
controlul centrat in special pe în
deplinirea planului de verificări me
trologice la efectuarea unor activi
tăți de inspecție și examinare teh
nică a asigurării metrologice, prin 
care să se evalueze funcționarea sis
temului proiectat în cadrul între
prinderii și eventualele implicații 
ale anumitor neajunsuri in acest do
meniu asupra asigurării calității 
produselor.

în ultimul timp. activitatea de 
metrologie s-a desfășurat pe baza 
Legii metrologiei nr. 27/1978. A- 
ceastă lege a corespuns cerințelor 
unei etape de dezvoltare a econo
miei naționale, a permis organiza
rea unui bun sistem de supraveghe
re metrologică și efectuarea unui 
control acceptabil în unele faze ale 
fabricației de mijloace de măsurare. 
Dar evoluția rapidă a cerințelor e- 
conomiei naționale și progresul teh
nic accelerat al tehnicii de măsura
re și activității de metrologie im
pun perfecționarea legislației me
trologice, care să transforme in nor
mă obligatorie pentru toate între
prinderile și compartimentele de me
trologie experiența valoroasă acumu
lată in țară într-o serie de unități, 
In acest sens, se poate considera că 
există toate condițiile tehnico-ma
teriale și personalul necesar pentru 
a realiza, pe această bază, generali
zarea modernizării activității de me
trologie și de a construi sisteme na
ționale de asigurare a calității mij
loacelor de măsurare fabricate in 
țară și de asigurare metrologi 
proceselor de producție.

Aspect de muncă de la întreprinderea „Integrata de in" din Zalău

IDEI DESPRINSE DIN DEZBATERILE DE AZI ALE „SCÎNTEII“
O In spiritul expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen

tru întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, pentru participarea mai eficientă a celor ce mun
cesc la buna gospodărire a patrimoniului unităților economice 
încredințat de societate spre administrare și dezvoltare, este ne
cesar să se îmbunătățească pregătirea politică și profesională a 
oamenilor muncii, să se asigure însușirea temeinică a cunoștin
țelor economice și de conducere.

O Organismele autoconducerii muncitorești să se implice cu 
mai multă răspundere in soluționarea principalelor probleme ale 
activității din întreprinderi: fundamentarea și realizarea integra
lă a sarcinilor de plan, asigurarea bazei tehnico-materiale, în
făptuirea programelor de organizare și modernizare a producției, 
creșterea nivelului calitativ al produselor, a eficienței econo
mice ș.a.

• Cerințele actuale ale dezvoltării intensive a economiei 
impun ca activitatea de control al calității să fie însoțită de con
stituirea unor sisteme de asigurare a calității specifice fabrica
ției de mijloace de măsurare.

• In aceeași ordine de idei 
actualele reglementări legale în 
du-se întărirea răspunderii față 
surare, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor fiind 
sarcina fundamentală a actualei etape de dezvoltare economico- 
socială a țării.

este nevoie să se perfecționeze 
domeniul metrologiei, urmărin- 
de calitatea mijloacelor de mă-

Foto : E. Dichiseanu

® Pentru valorificarea integrală, superioară
prime se impune realizarea unor sisteme integrate 
resurselor materiale, a unor tehnologii cu circuit închis, ceea ce 
face necesară abordarea multidisciplinară a proceselor productive.

a materiilor 
de folosire a

• în activitatea de pregătire tehnico-profesională a viitori
lor mecanizatori din agricultură, ca și in perfecționarea cadrelor 
didactice din școlile de specialitate din acest domeniu, instruirea 
practică constituie elementul fundamental.

O Forurile de resort să urmărească și să controleze cu toată 
exigența și răspunderea modul in care sint traduse in viață pro
priile hotăriri referitoare la organizarea și desfășurarea învăță- 
mintului in unitățile școlare cu profil de mecanizare.

9 Invățămîntul de toate gradele trebuie să înarmeze tine
retul cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii mondiale, să 
formeze specialiști cu profil larg, capabili să răspundă solicitări
lor tot mai complexe ale producției moderne, in deplin acord cu 
dinamica fără precedent ce caracterizează toate sferele vieții 
economice și sociale din țara noastră.

• In actuala etapă a devenit necesară perfecționarea predă
rii științelor sociale, care trebuie să asigure cunoașterea temei
nică a tezelor novatoare din documentele de partid, a probleme
lor construcției socialismului, ca și a tuturor problemelor dez
voltării socia l-economice, să formeze o atitudine revolu
ționară. să contribuie la ridicarea continuă a nivelului conștiinței 
socialiste a tuturor membrilor societății noastre.

Sînt doar cîteva dintre ideile și propunerile exprimate în acest număr de participanta la dezba
tere, din care se desprinde preocuparea lor pentru perfectionarea continuă a activității, hotărîrea de 
a obține rezultate superioare în muncă, în primul rînd în producția materială, în activitatea politico- 
educativă. Asupra altor idei vom reveni în zilele următoare, în cadrul dezbaterilor organizate de 
ziarul nostru pe marginea tezelor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în preqătirea 
Plenarei C.C. al P.C.R.
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Biblioteca întreprinderii, locul unde se pot găsi nenumărate răspunsuri pentru

PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ
Interesul oamenilor muncii pentru oartea tehnică este foarte mare 

in prezent. Fie că are de rezolvat o problemă de producție, fie că 
trebuie să se pregătească pentru a promova in categorii superioa
re de încadrare, lucrătorul merge la biblioteca tehnică și solicită car
tea dorită. Iar faptul că fondurile pentru cumpărarea de carte tehnică 
nu sint limitate creează posibilitatea ca bibliotecile tehnice din unitățile 
economice să fie tot mai bine dotate. Pornind de aici, am efectuaț o an
chetă la întreprinderea de utilaje și piese de schimb și la întreprinderea 
de roașUni-unelte din Suceava, precum și la întreprinderea de scule și 
eiemhnte hidraulice din Focșani, urmărind ce cărți oferă biblioteca teh
nică a întreprinderii și ce cărți preferă cititorii. De fapt, nu este vorba 
despre -simple „preferințe", cît despre solicitări determinate de necesități 
obiective pe care complexitatea 
a pregătirii lor profeitoriale.

producției le ridică în fața oamenilor,

La întreprinderea de utilaje și pie
se de schimb se profesează peste 60 
de meserii de bază, iăr nomenclato
rul de fabricație cuprinde mai bine 
de 6 000 produse. Aceasta deoarece 
multe produse au Caracter de unicat 
sau se fabrică în serie mică. Reali
zarea unei producții atît de diverse 
presupune cunoștințe foarte bogate 
din ramuri și domenii diferite de 
activitate. Răspunde biblioteca teh
nică cerinței firești de informare și 
documentare a oamenilor muncii 1 
Fondul de carte existent aici numără 
7 830 volume. Se găs-esc cărți de 
nivel mediu și superior pentru o su" 
medenie de meserii și profesii dih 
domeniul industrial. Sînt manuale 
foarte bune pentru sudori, lăcătuși, 
lucrători de la turnătorie, prelucră
tori prin așchiere. tratamentiști. 
electricieni, electroniști etc. Pentru 
că in întreprindere funcționează , 
deja un robot la emailarea obiecte
lor sanitare, iar în acest an urmează 
să mai fie achiziționați și puși in 
funcțiune alți 5 roboți, biblioteca dis
pune și de volume ca „Roboții in ac
țiune" de George Cojocarii și Fran- 
cisc Kovâcs, precum și de mai multe 
publicații referitoare la robotizare. 
In timp ce ne aflam la biblioteca 
tehnică, a venit aici lăcătușul Sorin 
Georgescu, care lucrează la pregăti
rea pieselor turnate pentru export, 
solicitînd revista „Tehnium". „Ur
mez un curs de policalificare ca 
electronist industrial — ne spune el 
— și mă interesează probleme de 
electronică. Am găsit la bibliotecă 
tot ce m-a interesat, inclusiv cărți 
pentru a mă pregăti în vederea sus
ținerii examenului de categorie. în 
revista -Tehnium- sînt insă Drezen- 
tate ultimele noutăți și de aceea o 
studiez". Este momentul să precizăm 
acum că întreprinderea are și 0 bre
vetotecă foarte bine pusă la punct, 
care satisface toate pretențiile. Se 
află aici o colecție bogată de bre
vete de invenții, precum și publicații 
tehnico-științifice foarte diverse. 
Fondul documentar conține infor
mații la nivel mondial privind pro
duse și tehnologii noi. sisteme de 
organizare și conducere, de automa
tizare și robotizare, instrucțiuni spe
ciale privind protecția muncii, gos
podărirea materialelor, precum și un 
fond de cercetări noi în domeniu. 
Dar să vedem dacă fondul de carte 
și publicații tehnico-științifice satis
face cerințele, nevoile oamenilor. 
Redăm citeva din răspunsurile nu
meroase primite în cursul investi
gației noastre. Inginer Doinita Lazăr, 
tehnolog cu probleme de normare la 
secția a Il-a prelucrări mecanice : 
„Am destule cărți tehnice în biblio
teca personală. Aici însă doresc să 
găsesc cărți care să mă ajute la re
zolvarea rapidă a problemelor cu 
care mă întîlnesc zi de Zi. Și. în cea 
mn> mare-parte, biblioteca dispune 

Lienea cărți. La fel de adevă- 
și faptul că alte cărți va- 

y tipărite cu mai multi ani în

la toți cei interesați. Alte cărți, cum 
sint cele referitoare la cuplajele cu 
bolțuri și bucșe elastice, fac mai 
mult reclamă comercială și conțin 
foarte puține lucruri care să ne in
tereseze cu adevărat. Nici nivelul re
dactării nu este întotdeauna cel ce
rut. Multe sint greoaie. Aș dori, cind 
deschid o carte tehnică, să găsesc 
rapid Ceea ce mă interesează. Alt 
aspect este cel referitor la tipărirea 
volumelor unei serii, care apar la 
distanțe mari de timp unul de altul. 
Aș dori, de asemenea, să găsesc în 
bibliotecă fascicule (broșuri) cuprih- 
zind câteva capitole cu probleme 
mult intilnite, de exemplu, din car
tea ..Organe de mașini" (Standarde

tregul necesar de carte solicitat de 
cititori. Și asta pentru că unele cărți 
foarte căutate s-au editat în tiraje 
mai mici, iar altele sînt depășite. 
Ețcistă, totodată, și cerința tipăririi 
de noi titluri, prin preluarea unor 
cursuri de la institutele de învăță- 
mînt superior, cum ar fi îndrumare- 
le de proiectare, care au un circuit 
restrîns, dar sînt foarte căutate. 
Poate n-ar fi lipsit de interes dacă 
editurile, pe lingă „Listele de titluri 
pentru anchetarea rețelei de difu
zare". prin care stabilesc tirajele, ar 
efectua sondaje în unitățile econo
mică, referitoare la noi titluri _ de 
cărți tehnice solicitate a fi tipărite. 
S-ar satisface astfel cerințe strin
gente ale producției.

La cabinetul tehnic al întreprin
derii de scule și elemente hidraulice 
din Focșani reținem o primă infor
mație : biblioteca tehnică are in evi
dență 
fișe, 
cate 
sulta 
publicații de specialitate.

împreună cu subinginerul 
Ștefănescu, șeful cabinetului 
am procedat la o „inventariere" a 
titlurilor de carte tehnică din raf
turile bibliotecii. Pentru categoria de

aproape 1000 de cititori cu 
la care Se măi adaugă șî cei 
zilnic vin aici pentru 
la sală cărți, reviste

a con- 
și alte

Cos ti că 
tehnic,

Cartea tehnică și rolul ei în stimularea 
interesului oamenilor muncii 

pentru informare și cunoaștere
rr

numai masivul

.u pot fi consultate. Unele 
că n-au fost achiziționate, 
ioarece au fost împrumutate 
le zile și n-au mai fost îna- 
Comel Ailincăi, Iăcătuș-me- 
a secția căzi-radiatoare: 
trte din cărțile tehnice afla* 
ilioteca întreprinderii le am 
lioteca personală. Aici, câr
că de nivel mediu este in- 
i și ca titluri, și ca număr 
ilare. Cît timp trebuie să 
ntru a ajunge, de pildă. 3 
i la peste 300 lăcătuși ? 
i. Și asta nu-i normal. De 
cartea de nivel mediu este 

1 'u conține toate datele 
.ecesare pentru asigu- 
1 muncitorilor în ve
il unor lucrări de că
tre". Inginerul Gheor- 
a la atelierul proiectâ
nd de sedevistica și 
niilor de fabricat ra
le baie și obiecte sa
lă eu alți colegi lu
area unor operații 
de manipulatoare în 

ic pentru transferul 
amifabricatelor. Pre- 
are, găsesc cărțile ca- 
cesare pentru soluțio- 

<ielor respective. Din 
sînt însă exemplare 

, care ajung mai greu

și comentarii) și hu 
volum".

Bibliotecii tehnică 
de mașini-unelte are 
te cuprinzînd peste ___ _____ _
mai mult de 7 000 volume. „Deoarece 
fabricăm mașini-unelte pentru dife
rite ramuri industriale — ne spunea 
Mircea Tănase, traducător, unul din 
responsabilii bibliotecii tehnice de 
aici — am căutat ca aceste ramuri 
să fie reprezentate în bibliotecă prin 
cărți referitoare atît la proiectarea, 
cit și la construirea utilajelor res
pective. Avem cărți pentru toate me
seriile. precum șî o bogată colecție 
de dicționare tehnice. Atunci cînd 
cineva solicită o carte pe care nu o 
avem, facem împrumut intefbiblio- 
tecar do la institutul de învătămint 
superior sucevean".

Și la această întreprindere există, 
în cadrul bibliotecii, o brevetotecă 
organizată după sistemul de clasifi
care internațională. Care cuprinde 
peste 100 000 brevete românești și 
străine și numeroase publicații de 
specialitate. Lunar sau trimestrial se 
publică aici un buletin de informa
re. de uz intern, in care sînt redate, 
pe tematici de specialitate, titlurile 
articolelor din reviste Străine. Cei 
pe câre-i interesează o anumită’ pro
blemă vin și solicită traducerea ar
ticolului respectiv. De altfel, pentru 
a facilita accesul direct, la informații, 
la bibliotecă se desfășoară acum Un 
curs de învățare a limbilor străine 
— rusă și germană — la care parti
cipă 35 oameni ăi muncii. Este de 
menționat că biblioteca, împreună cu 
brevetotecă întreprinderii de masini- 
tinelto cuprind peste 20 000 titluri 
de cărți și publicații tehnico-științt- 
fice. Satisfac acestea cerințele ? Ale
xandru Butnaru, șeful oficiului de 
calcul, preciza că a solicitat și a gă
sit seria de „Automatică, manage
ment. calculatoare". „Sisteme de a- 
perare", „Limbaje de programare" și 
alte cărți. Practic, aproape tot ce s-a 
editat în acest domeniu. Este deci 
mulțumit. Inginerul Florin Rezuș 
ne-a spus : „Cărțile mult solicitate 
la noi sint cele referitoare la stu 
diul metalelor (componențe), pre 
lucrabilitatea și calculul de rezislen 
ță al materialelor, tehnologiile d 
control al calității, atît a materiale 
lor, cît și a produselor. Aceste pro 
bleme sînt însă acoperite cu fond de 
carte numai în proporție de aproxi
mativ 60 la sută. Lipsesc o serie de 
cărți tehnice editate înainte de anul 
1979, de Cînd biblioteca noastră a 
căpătat statutul pe care-1 are. O 
carte foarte solicitată și care ar tre
bui reeditată este „Calculul adaosu
lui de prelucrare" de C. Picoș. Este 
adevărat că în 1984 ă apărut „Re
gimuri de așchiefe, adaosuri de pre
lucrare și norme tehnice de timp" de 
A. Vlase. Aceasta este însă uh fel 
de normativ și nu conține metodolo
gia teoretică de determinare con
cretă a adaosurilor la operațiile de 
prelucrare prin așchiere". Alți citi
tori ne-au spus că din biblioteca în
treprinderii lipsesc cărțl-indrumare 
practice de proiectare a dispozitive
lor complexe. Pentru că. in afară de 
unele referitoare la teoria dispoziti
velor. astfel de cărți nu s-au tipărit.

Așadar, se poate aprecia Că, deși 
dispun do suficiente fonduri finan
ciare. bibliotecile tehnice nu au îh-

a întreprinderii 
un fond de car- 
3 500 titluri în

oameni ai muncii care ne intere
sează în ancheta de față am reținut: 
citeVa exemplare din manualele pen
tru lăcătuși și strungari editate în 
1977. Colecția îndrumătoarelor pen
tru ridicarea calificării, mecanica 
tehnică pentru muncitori in două 
volume. îndrumător pentru ateliere 
mecanice (lucrare editată în 1978, 
despre care ni s-a precizat că a 
fost o carte Utilă pentru o vreme și 
că ar trebui reeditată cu corecțiile 
necesare, pentru a fi adusă la zi). 
Cam atit. Biblioteca numără insă 
mii de titluri pentru completarea 
cărora se cheltuiesc anual peste 
60 000 lei. Fondul documentar spriji
nă într-o oarecare măsură cerința 
de informare a specialiștilor din în
treprindere, a muncitorilor interesați 
în activitatea de inovații’ și rațio
nalizări. a inventatorilor. Acestora 
din urmă însă le trebuie un efort 
mult mai mare și un timp pe mă
sură pentru a selecta informațiile 
de care au nevoie, pentru a parcurge 
0 bibliografie ce depășește nivelul 
pregătirii teoretice din școală. în 
treacăt fie spus, în întreprindere nu 
prea se fac acțiuni de popularizare 
a zestrei bibliotecii teh’ntce. nu se 
practică recomandările bibliografice 
la cursurile de pregătire și de ridi
care a calificării profesionale. Nou
tățile tehnice — atuhei cînd sînt — 
pătrund în întreprindere și sînt adu
se la cunoștință celor interesați cu 
prilejul expozițiilor de carte cu vîn-

zare organizate de centrul de libră
rii din localitate, a întîlnirilor pe
riodice cu autori sau redactori de 
carte tehnică, acțiuni care au totuși 
o audiență . restrînsă, raportîndu-ne 
la întregul colectiv de muncă de 
aici. Nevoia de informare, instau
rarea climatului de studiu, de cău
tare a noului în literatura tehnică 
cere însă mai mult, permanență în 
preocupări și, nu în ultimul rînd. 
participarea unui cerc cît mai larg 
de specialiști la această activitate, 
cărora li se cere să fie ei înșiși bine 
informați. Este o responsabilitate ce 
nu poate îi lăsată numai în seama 
personalului de la cabinetul și bi
blioteca tehnică. compartiment ce 
se bucUră. de altfel. în întreprindere 
de bune aprecieri pentru activitatea 
ce o desfășoară în multe domenii.

Ne-am continuat investigațiile în 
secțiile de producție ale unității, 
întrebind mai rnulți muncitori de ce 
cărți au ei nevoie. „Unii dintre noi
— ne spunea frezorul Dorinei Potlog 
din atelierul de sculărie — întîmpinăm 
dificultăți în citirea planșelor, a unor 
schițe necesare executării reperelor, 
produselor. Cărți de desen care să 
țină cont și de evoluția progresului 
tehnic, a producției nu găsim 
si ele ne-ar fi de mare fo
los. Desenul tehnic studiat în școală 
a fost doar o inițiere. In meseria 
noastră, la exigențele de astăzi, se 
cere mult mai mult". Mihai Logo- 
dinschi este lăcătuș în atelierul mon- 
ta.f-probe al secției de echipamente 
hidraulice : „Lucrăm aparatură de 
înaltă tehnicitate și de mare utili
tate pentru nevoile economiei națio
nale. Să spun că trebuie să fim 
muncitori de înaltă calificare ar fi 
de prisos. Preocupările noastre, gri
ja specialiștilor caro ne înrh'umă au 
în vedere și această Cerință. Se 
simte totuși nevoia unui fnahUal de. 
hidraulică pentru muncitori, a Unui ' 
„dicționar" de explicare a termeni
lor folosiți, a semnelor convenționa
le, a schemelor de funcționare a dis
tribuitorilor și echipamentelor hi
draulice pe care noi le realizăm aici 
într-o gamă largă, mereu în diver
sificare". „Literatura tehnică pentru 
muncitorii din domeniul matrițeriei
— și trebuie subliniat pentru mun
citorii de înaltă calificare profesio
nală — a cam rămas în urmă față 
de cerințele actuale, arăta scUterul- 
matrițef Traian Alexahdrescu din 
secția scule-dispozitive-matrițe. In
tr-adevăr, trebuie să fim îh pas cu 
noutățile tehnice, dar aCeste noutăți 
nu le putem găsi, de exemplu, în 
lucrarea despre studiul materialelor,, 
apărută cu ani în urmă in Editura 
didactică și pedagogică. între timp 
au fost elaborate mă-Ci noi de oțe
luri, alte materiale, be care noi tre
buie să le prelucrăm și despre struc
tura cărora avem pUțifle Cunoștințe. 
Binevenită ar fi și o literatură teh
nică de anticipare a unor preocupări 
de perspectivă".

Saves BEJSNAJMU 
©as ERAQULESCU 
corespondenții „Scînteii"

ROMÂNIA-FILM prezintă

ÎN FIECARE ZI MI-E DOR DE TINE

O producție a Casei de filme 5

Scenariul : Octavian Sava ; decoruri : Bob Nicolescu, Ștefan Antonescu, 
Dan Mănoliu ; costume : Gabriela Nicolaescu ; muzica : George Grigo- 
riu, Ionel Tudor ; coloana sooorâ : Cătălin Grecu ; montajul : Adina Pe
trescu ; imaginea t Nicolae Girardi, Sorin Chivulescu ; regia : Gheorghe 
Vitanidis. Cu : Teodora Mâteș, Emilia Popescu, Viorel Păunescu, Nicolâe 
Caranfil, Stela Popescu, Marin Moraru, Jean Constantin, Alexandru Ar- 
șinei, David OhaneZian, lurie Darie, Coca Andronescu, Florin Piersic. 
Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică 
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Miercurea-Ciuc -
confortabile, pentru oamenii

pasiunii

Jec-

în municipiul Ale
xandria a fost con
stituit cenaclul „Ște
fan Dimitrescu" al ar
tiștilor plastici din 
Teleorman. Apărut 
in contextul unor im
presionante prefa
ceri economico-socia- 
le care au schimbat 
dih temelii peisajul 
acestor meleaguri, 
alătUri dă 
cu strălucite 
și cu 
dânii 
tinua, 
este 
leve,. 
expresive prin 
sistență" — ca 
păstrăm in nota 
bajului specific 
încă o fațetă a spiri
tului acestui spațiu 
generos, a dragostei 
pentru frumos și cre
ativității oamenilor 
acestor locuri. Și așa 
cum ne spunea secre
tarul cenaclului, pro
fesorul Constantin Bi- 
chescu, 
membrilor 
de a desfășura, 
forme specifice, in a- 
cest codru organizat, 
0 activitate bogată pe 
tărimul educației pa
triotice, etice și este
tice a oamenilor mun
cii ; totodată, 
crdeăză in acesl 
posibilitatea introdu
cerii „Teleormanului 
plastic" intr-o mai 
amplă confruntare de 
idei și valori, intr-un 
circuit larg național".

Prima acțiune a 
COhaciulUi — expo
ziția intitulată „Salo
nul de primăvară" — 
reunește lucrări apgr- 
ținind unui număr de 
paisprezece absolvenți 
ai institutelor de arte 
plastice : Ion Baban, 
Constahtin Bichescu,

literatura 
tfâdiții 

meritorii stri
de a le 
noul 
chemat 

„ih tușe

con- 
cenaclu 
să re- 

largi, 
con- 

Să ne
lim-

Constaritin și Mariâ 
Lepădată (Alexan
dria), Herminâ-Barbu 
Scobici și luliân-Du- 
mitru Ciocan (Roșiori 
de Vede). Maria Sa- 
cerdoțeânu, Ion-AUrel 
Gîrjoabă, Cristea Io- 
nescu 
Negru 
gurele), 
pescu (Poeni), Angela 
Bojan (TrOianu) și 
Angela Tănase (Țigă
nești) — cu toții pro- 
profesori de desen la 
școli din localitățile 
respective, cărora li 
s-a adăugat Veronica 
Ștef, proiectant de 
modele la întreprin
derea de tricotaje 
Roșiori de Vede. Ta
blourile expuse cu
prind o tematică bo
gată, care se consti
tuie intr-un elogiu 
sintetic adus omului 
contemporan — crea
tor de bunuri mate
riale și spirituale, 
dar și frumuseții pei
sajului românesc. 
„Lucrările expuse — 
spunea criticul de 
artă Octavian Bar
bosa cu prilejul ver
nisajului — nu sînt 
decit un eșantion din 
bogăția și diversitatea 
individuală a preocu
părilor fiecăruiaj luat 
in parte, și de astă 
dată și de acum in- 
colo, in ansamblu".

„Salonul de primă
vară" al 
plastici din 
Teleorman 
deopotrivă, un bilanț, 
al unei etape parcurse, 
dar și sugestia posi
bilităților de dezvol
tare viitoare.

bronzului la Oztnă I 
JOS. Cu trei ani in 
interdisciplinar 
din Petre Diaconu și 
tutui de arheologie
sarab Nanu (Muzeul 
Galăți), Marian Neagu 
(Muzeul județean de 
Mircea Udrescu (Lab< 
logie al Institutului dț 
București) — a reluf 
specialitate în stațiun 
diștea — Coslogeni ( 
Călărași). Unul dintre 
D. B. Nanu. ne-a . jtre 
cîteva dintre rezultatele 
tuate în anii 1985—1987. ;rce-

— Obiectivele primei ^lea 
tari (1985) au vizat cu 
strâtigrafiei acestei si/' 
mele său unei valoros. " ~ 
bronzului. In cel de-af. 
tuarea unor întinse sf“‘.1 
ciza limitele așezării ■llCa 
lumină 20 de cupioatf.. 111 
â'n care se aflau în/] ar.un 
care probele de zgL,?* ller- 
proces de prelucrai’/’ cea_ 
Mai mult decit atit.1’/1."'' a 
trul acestei zone ' . 1 ln7 
fost găsită o instă's,Igur!nd 
deplinit funcțiile lu;
circularea aerul?,.a sa 
crare a minereut'?1 tipara 
scoatem la iyea^ e 
pentru turnare;,-., topoare din brej^^- pe 
piese din bronz-Q “ 
care o socotii^/ D“-a“ 
spațiul carpa|te cu Ș 
mai descoperit,^.. . , obținute in lft te; ’noven7 
copenrile anu.,j 1
tar arheologi/.,, perjoa‘|?i 
opmiet ca la „ ] . 1
un puternic ,re V0P 1 
de la sfirșit’ 
epocii fieru. 
talia datel^/^' , lr>vestiga-

— Ce cot ' 
țiile arheq anume aceea

— Una foUlatie.tlî'at Sn 
„s ,’PUmtie seden- 
veacmile*;;^mDrEev/'->■- 
iară, iar „ 0 °
cia pinăst6rie 
la faptițnațiilor t>e ' 
mari d< faze ctȚ , 
K SS 

la sfî' 
prime unită și fe

țăminte-
:eie rd- 

oveană 
imuvara lui 
Chițn. Duoâ

nt

î:

omunistul - mereu la datorie,
primele rînduriin Calomnia în luptă cu grafomania

(Urmare din pag. I)

Vinte. Care spun însă ehorm. Dacă 
le racordăm la tehnologia de vîrf pc 
care acești oameni au fost obligați 
s-o învețe și s-o fructifice fără cu
sur. Și au avut această șansă pen
tru că. în Ultimă ihstanță. si-au pus 
Ițt lucru toată dăruirea. Toată dir- 
zenia. Și nu in ultimul rmdț pen
tru că misiunii lor 11 s-a alăturat 
un alt comunist. Unul dintre cei mai 
vrednici maiștri al „Vulcanului". 
Om „de șoc", care întotdeauna a 
fost trimis acolo unde temperatura 
si tensiunea, și încercările muncii au 
atins valorile maxime. Este vorba 
despre maistrul Emil Costea. cu un 
desăvirșit simț al datoriei și un pal
mares profesional la fel de impre
sionant.

Da. urcușul se învață. Și discipli
na. Și răspunderea. Șl încrederea in 
propriile puteri.

Altă cale de a cuceri înălțimile nu 
există.

Sâ fii la înălțime. Cel mal 
multi îi spun... doctorul. Nu pentru 
că. una, două, face apel la calcu
lator. Nici pentru că, unde-i vorba 
de o tehnologie nouă. Cristian H. 
e și el, „din oficiu", pe acolo. Și nici 
pentru că. nu o dată, e antrenat — 
la cei 23 de ani al lui —- în lucrări 
de categoria a șaptea. Ori pentru 
că. în flecare seară, de trei ani, 
schimbă hala cazangeriei cu amfi
teatrul studențesc. Apelativul — mi 
s-a explicat — vrea să însemne un 
fel de cec in alb. Al încrederii. Al 
silinței pentru a deveni as în pro
fesie.

Și Oină acum, cel puțin. Cristian

a fost necontenit ajutat să Urce. A- 
flărn de la secretarul comitetului de 
partid din secție. Tudor Albeșteanu :

— La ieșirea din schimb urma să 
se discute' cererea lui de primire in 
partid. A doua zi il aștepta unul din 
examenele sesiunii la facultate. Două 
examene, ih numai două zile. Care 
era mai greu ?

— Cel de aici, spune Cristian.
Deși profesorii, ca să zicem așa, 

îi erau foarte eunoscUți. Sigur că 
asta putea să însemne un avantaj. 
Dar și un motiv de alertă. Pentru 
că le știa neînduplecata exigență. 
Exigentă de comunist, care se sim
te răspunzător pentru absolut tot 
Ceea ce se petrece ih jurul său. I-aU 
si SpUs-o în timpul șfedlhței de pri
mire : „Miine, la examen, s-auzim 
de o notă care să-ți facă cinste." A- 
jung cuvinte puține care te obligă 
mult. Și pină acum comuniștii din 
echipă 1-aU obligat destul. VOicu Ol- 
teanu mai ales, care ..nu prea arh 
obiceiul să te laude. Dar, in schimb, 
e in obiceiul lui să te ajute". Cris
tian nu va uita niciodată episodul eU 
un accesoriu de montat la Un cazan 
și de care a uitat. „Drumul mese
riei e lung, băiete! Și âre destule as
cunzișuri, întortocheli. Ai întrebat 
vreodată și nu ți-am răspuns ?“ Nu, 
nu s-ă întimplat așa ceva.

După ihtîmplarea asta a venit ne
dumerirea cu contracțiile rezultate 
din sudură la niște subansamble. La 
montaj — greu să se potrivească. 
Cristian întreabă tehnologul. întrea
bă pe inginerul Sava. Și astfel se 
naște o nouă operație : calibrarea. 
A eîștigat aoest om. cumva. nUftlâj 
in planul meseriei ? Nu numai. în 
relațiile cu cei din jur a făcut. In

egală măsură. încă un pas. Orice ar- 
mohizare zidește trainic climatul de 

bune, 
eiștigat 
de a...

muncă propice rezultatelor 
competiției. Așa cum a mai 
o dată Cind era la un pas 
pierde.

Despre de este vorba ? Se . 
viata de student la seral, după orele 
de muncă in cazangefie„ nu-i cea 
mai ușoară. Destui apelează la locuri 
teai liniștite. Da. s-a gihdit și Cris
tian la asta. își al’lâse și locul — 
Laboratorul de defectoscopie. Probe 
cu Rx și așa mai departe. Primul cu 
care a discutat a fost secretarul co
mitetului de partid dih secție. Apoi 
șeful secției — Ihg. Ion Sărăciri. Și 
unul, și altul i-au spus același lucru : 
„Rx te va ajuta șă pătrunzi în struc
tura metalului. Munca de aici insă 
merge mult măi adine. In viitorul 
tău, în primul rind. Aici înveți cu ce 
„se mănincă" meseria. Apoi, uceni- 
cești necontenit la tehnologii noi. Și 
nu in ultimul rind inveți munca cu 
oamenii. Lucrul cel rrtai greu, «o- 
bieetul» cel mai dificil, la care rnulți 
rămin toată viața repetenți. Alege".

Cristiâh â ales : locUl lui din ca- 
zangerie. Unde descifrează în conti
nuare tainele meseriei. Unde își ne
tezește, cu efort tenace, drumul 
spre diploma de inginer.

Toate acestea au fost evocate in 
adunarea de discutare a cererii de 
primire în partid a tînârUlul mun- 
citOf-student. Iar lîhgă bărbăteasca 
stringere de mină, pentru că a co
respuns și la acest examen unic în 
viată, comuniștii n-au uitat să-i a- 
dreseze îndemnul :

— Miine. la examenul de la facul
tate, să fii la înălțime.

A fost.

Știe că

Ziarul nostru a 
scris, in rebetate rîn
duri. despre acei 
funcționari publici 
caro răpesc din timpul 
cetățeanului prin a- 
minări și tervigersări 
in rezolvarea unor 
cereri îndreptățite. Nu 
este mai puțin ade
vărat însă că există 
șl cetățeni — dintre 
cei mai insistentl — 
care „toacă" orele de 
muncă ale funcționa
rului, nelăsindu-1 să-și 
vadă de treburi. Iată 
Uh asemenea caz.

La "
torului 2 din 
lă 
sar 
de

judecătoria sec— 
Capita- 
un do- 

atit 
incit

se află 
(5 541/1987) 

voluminos

Tot
S-a scris nu o dată 

în ziarul nostru despre 
civilizația străzii, des
pre cerința eradicării 
acelor factori poluanți 
care mai apar in une
le locuri. Dacă reve
nim, o facem pentru a 
semnala o stare de lu
cruri pe cale să proli
fereze. Este vorba de 
comerțul ambulant (și 
speculativ) care a în
ceput să se practice 
în fața stațiilor 
metrou.

Cine călătorește 
metroUl a observat

de

cu 
de-

copertele au 
s-au rupt, ih 
legăturilor cu 
Numai „sumarul" hir- 
tiilor 
șase 
act. 
fiind 
toate 
să te 
217 file, 
cumulat 
UhUl proces 
— cu uit an 
•— de Eduard 
potriva a patru 
terii pentru 
rea infracțiunii 
calomnie in zilele de 
12 martie și 12 mai 
1987“ (ora și minutul 
nu se precizează — 
n. n.). Autorul aces-

intihde Pe 
fiecare 

hirtiuță 
Cu 

e greu 
. în cele 
s-au a- 

cursul 
intentat 

în urmă 
P. im- 

cetă- 
„săvirși- 

de

se 
pagini, 

fiecare 
numerotate.
acestea, 
descurci 

cite 
în

tui volum se apără cu 
îndîrjire împotriva a- 
firmațiilor (dovedite 
reale, de altfel) de a 
fi răU platnic. fapt 
pentru care a S> fost 
evacuat din locuință.

Deoarece este vorba 
de patru persoane si 
deseori se întimplă 
să nu fie toți in fața 
instanței 
menii și 
procesul 
se 
ne, 
te 
Eduard P. nU este 
începător : are 44 
procese la activ 
cam de același fel 
acela amintit și 
care l-a

(mai au oa- 
alte treburi), 
se tot amină, 

noi terme- 
dOsarUl efeș- 

cU ochii, 
un 
de 
si 
ca 
pe 

și pierdut.

despre vînzătorii ambulanți
sigur că, la intrarea 
și ieșirea din stații, 
călătorului îi este tă
iată calea de tot felul 
de vînzători ambu
lanți care insistă eu 
ofertele lor: „Ia su
sanul", „Ia halvița", 
„Ia ciungamui"...

Mărfurile oferite ? 
Sint produse realizate 
artizanal în „labora
toarele" proprii ale 
comerciariților ambu
lanți, 
după 
ce le 
ridică

produse care, 
aspectul 
comercializează.
pentru oricine

serioase semne de în
trebare privind con
dițiile elementare de 
igienă. Sînt apoi măr
furi luate din magazi
ne și revindute cu sU- 
prapreț. diverse o- 
biecte de kitsch ori 
mărfuri de provenien
ță străină care umflă 
buzunarele vinzători- 
lor rit și mijlocitorilor.

Cine sîht vîhzătorii? 
Aceiași indivizi sau 
din aceeași categorie 
cu cei ce speculează 
aceleași mărfuri în 
trenuri, în gări. îri

î tn e n te despre 
?i oamenii săi la 

•De 'curînd a fdst edi-

grija Iui Corneliu 
Universității „Al. I.

, de istorie și ar- 
enopol") cel de-ai doi- 
• ..i iu. Co'.ismmih 

de documentă 
(acoperind in pri.i- 

auuee in fața ochilor 
^oamenii țării românești de Li 
arpați intr-o epocă grea a 

nanești. pocumenteie conțin in 
°r. rna-i°.ritate porunci dom- 

fitariri de judecată, aducind in 
. atenției probleme i „ lomice 
averse, dezvăluind realități corn- 
onind o perioadă zbuciumată din 
imanesc. Din noianul, mărturiilor 
<re, reținem atenția cil'.oru'ui eu 
e ni-1 înfățișează' pe C 

dat ca pe un domn atu 
4 apere, in limita posi 
•epturile acesteia, drepturile locui- 

Ai. Numeroiise sint. astfel, „poron- 
Din păcate, oainam,’0^île‘ll|t;t./,'' 
ngU Si a1 t"eW-V capăt ”ZdlUihurlloh“m V'ata ta“L 
fiecare data, să^ dill taialeIe ( 
curgă noianulrilor români . Fom . 
hîrtii absolut l preocupările domnie 
care nu dovedirea realităților rim t- 
mic. dar bentrrinduri domnul adresind 
horea cărorlite in ținuturi „Poronca" d • a furn 
funcționari și-mniei date statist'.■„ amimwtet- 
dut timpul se la ținutul respectiv. Cti deocohn 
dacteze, să le interesantă cartea domn-'-ca < i 
sa le ștampikrtie 1742 in care se cere ispravnicii 
de la sine lirnizeze asemenea informații deialmte 
timpul COnțrinHi, ‘ ' 'asemenea ț, ", . e ?1 ,un ••lzv°d m ce chip să
dute este “,Lrt<î ®‘?rea locului". „Izvodui" ,-erea 
nor IucrăriG Sa notate : hotarfelg ținutului, 
te urgente.ănele domnești din cuprinsul ȘiiU ttiă- 
unor sdjltirile, schiturile, bisericile din p'atră 
dreptățite din lemn, tirgurile și vămile din ținut' 
nuor. relele („aijică drufnurile ce trec in țara 
Rodica?dialplui")' apeie marJ mici, dealurile 

u vu sau fără iii), movilele. ripele 
Sile mari, vilcelele. pădurile, luncile dro
pie, poienile, bălțile, heleșteele. vadurile 

spitale,nliștile, moșiile boierilor, mănăstirilor' 
fani.u azililc"’ Si răzeșilor. O adevărată .Descrie-’ 
statiHfre f Mold<’vei“! Sute șl sute dealteinfor- 
- te matneftrem de “«le Pentru istoria politică 
călătd social-economică, agrară, Culturală, pentru 
repre demografie, etnografie, toponimie ba chiar 
nelor pentru arheologie (un document din 31 și ; • ■
stat?
mer 
6an| 
orq 
eh? 
set 
lo

y

Prin
J'Piciile 
ti tuiului 
D.

1 „Co.ldica 
O bogăția 

umăr - 
■ 1—1742).

mai 1742 amintește despre găsirea“‘unuî 
tezaur monetar la Diriceanca) 
Valoarea Condicii, așezind-o intre mărtu
riile de mare preț ale istoriei naționale.

Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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Cei ce întruchipează orașul de mii ne
Nu pentru că n-ar fi știut zicala 

..ploaia-n palme n-o poți prinde", 
ci poate tocmai c-o știa, primarul 
din Țăndărei a Insistat ca la o șe
dință deschisă a biroului executiv 
al consiliului popular, ținută acum 
cinci ani. să participe toti factorii 
de răspundere și de. opinie din oraș. 
„Dacă chiar pe toti ne cheamă. în
seamnă că e ceva care arde, nu 
glumă" — și-au zis oamenii. Cind 
au aflat-o. unii au ridicat din umeri 
nedumeriți. ..Noi avem pe cap atitea 
probleme serioase, probleme ale în
tregului oraș șl trebuie să ne pier
dem vremea cu niște copii 1 Chiar 
așa. zău 1“

— Și totuși acum, după cinci ani, 
de cind ținem asemenea ședințe, ni
meni nu mai consideră că problema 
copiilor n-ar fi do rangul său. își 
amintește tovarășul Alexandru Cu- 
lina. președintele biroului executiv 
al Consiliului popular orășenesc 
Țăndărei, județul Ialomița. Iar cind 
oamenii primesc invitație la aseme
nea ședințe, de birou executiv, nu 
numai că nu-și consideră prezența 
..benevolă", nu numai că nu se mai 
socotesc niște „musafiri", ci își alcă
tuiesc propriul bilanț in acest do
meniu care le-a intrat in preocupări, 
oricît ar fi ele de diverse. Cu alte 
cuvinte, nu alergăm să prindem cu 
palmele bobitele de ploaie. Ducem 
ploaia acolo unde ne trebuie.

Așadar, după cinci ani, obișnuita 
ședință deschisă de birou executiv, 
cu toti factorii de răspundere ai 
orașului. Tem» — educația copiilor 
și a părinților.

Ca si alte localități ale țării, Țăn- 
dăreiuj a cunoscut in cele două de
cenii de la reorganizarea terltorial- 
adminlstrativă a țării prefaceri 
structurale, O istorie în douăzeci și 
ceva de ani. mai bogată decit veacuri 
de existentă : echivalentul populației 
de 5 000 de oameni a „tirgului" din 
1968 lucrează azi in întreprinderile de 
pe platforma industrială sau în unită
țile economico-soclale ale orașului : 
tot 5 000 de oameni din totalul de 
15 000, cit numără azi Țăndăreiul, 
și-au schimbat domiciliul din căsu
țele înecate-n noroaie, în aparta
mentele din blocurile noi.

— Cind părinții noștri ne vorbeau 
de istoria urbei — îsi amintește 
primarul — ei trebuiau să scormo
nească abitir în lada cu amintiri, să 
descopere cine știe ce atacuri ale 
haitelor de lupi asupra căsuțelor in- 
nămețițe, nu știu ce tîrguri cu îne
cați în Ialomița, incendii mistuitoa
re... îți venea să-i întrerupt : „Ei 
bine, a fost, a fost, dar..." Adică, 
să-i întrebi : „Ce va fi ?" Veșnică 
întrebare, greu răspuns pentru el. 
Nu pentru că noi n-am avea amin
tiri, ba. dimpotrivă, ne încearcă Ia 
tot pasul, dar numai cu ele nu s» 
trăiește, La fiecare din ele — în
trebarea : „cum va fi ?“ Nouă, răs
punsul ne este cît se poate de clar : 
viitorul va fi așa cum nl-1 facem 
azi. Nu numai din clădiri frumoase 
și trainice, nu numai din mașini pu
ternice și deștepte, ci in primul și in 
primul rind din oameni. Cum îi creș
tem pe acești oameni î Căci dacă 
răspundem de viitor, înții de ei răs
pundem.

...O adevărată „radiografie" în toa
te etapele de vîrstă a celor mai ti
neri cetățeni ai Țăndăreiului : peste

■ ■■■■■■■■■
ACTUALITATEA SPORTIVĂDuminică, 29 mai, intră în vigoare

NOUL MERS AL TRENURILOR
Duminică, 29 mai, intră în vigoare 

noul mera al trenurilor, care va fi 
valabil pină la 27 mai 1989. Acesta 
a fost conceput avind în vedere 
creșterea sarcinilor de transport pe 
1988 față de anul trecut, precum și 
darea în folosință a noi linii de cale 
ferată ; el a fost corelat cu mersul 
mijloacelor de transport auto jude
țene și al celor fluviale pe Dunăre, 
asigurindu-se, astfel, legături cores
punzătoare între punctele comune de 
plecare-sosire.

Planul de mers pe 1988—1989 cu
prinde orarul a 2 238 trenuri, din 
care 90 la sută curse muncitorești 
și trenuri personale și 10 la sută 
trenuri rapide și accelerate. Pentru 
satisfacerea nevoilor de transport 
ale navetiștilor, în condițiile folo
sirii raționale a mijloacelor de 
transport, s-a stabilit ca circa 400 de 
trenuri de persoane să facă și ofi
ciul de curse muncitorești pe dis
tantele pe care orarele acestora 
coincid cu programele de lucru ale 
oamenilor muncii.

Pentru sezonul estival au fost pre
văzute circa 90 de trenuri, cu cite

Administrația de Stat Loto-Pronosport 
informează:

Duminică, 22 mai, Administra
ția de Stat Loto-Pronosport orga
nizează o nouă tragere LOTO 2 — 
a doua acțiune de acest fel plani
ficată in cursul acestei Juni, La a- 
ceastă tragere, partipipantii au 
posibilitatea obținerii unor impor
tante premii în autoturisme „DA
CIA 1300" în cadrul valorii uni
tare a ciștigurilor, precum si a 
unor mari sume de bani de valori

teatre
O Teatrul National (14 7171, Sala 
mare) : Frumoasa din pădurea ador
mita (Teatrul „Fantasio“-Constanța)
— 18 ; (sala Amfiteatru) : Contraba
sul — 18 ; (sala Atelier) : Autograf
— 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
voeal-simfonic. Dirijor : Edvard Civ- 
jet (U.R.S.S.). Solist : Iancu Văduva. 
Maestru de cor : Vasile Pântea — 19; 
(sala Studio) ; „Tinerii și marea li
teratură camerala". Liviu Prunaru — 
vioară, Diana Ligeti — violoncel, Va
lerin Rogacev — pian — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Baletul 
de stat din Ankara — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 

3 000 între 0 și 15 ani. Aproape un 
sfert din populația orașului.

Directoarea spitalului orășenesc, 
dr. Mica Datcu. își are datele la zi: 
natalitatea în oraș — peste media 
pe tară. ,

...Număr de preșcolari — 750, în
cadrați în grădinițe — 600. Educa
toare calificate — 21. Personal în 
grădinițe —1 60. Printre educatoarele 
— adevărate „mame de peste zi" — 
Luxa Chiriță, Peteana Margareta, 
Didina Mihalache. Dintre multele 
bucurii pe care grădinițele Ie aduc 
copiilor, părinților. întregului oraș ? 
Vizitele la locul de muncă al părin
ților. serbările de „ziua mamei", și 

Problemele demografice și educative
- pe ordinea de zi a Consiliului popular 

ai orașului Țăndărei

nu numai, joaca, basmele citite, 
excursiile prin județ... Totuși, de ce 
nu toți cei 750 de copii preșcolari 
vin la grădinițe ? — lată o altă pro
blemă la care s-a căutat răspuns in 
această ședință. Unii au bunici pen
sionari, stau cu ei. „Și dacă au ce ? 
N-o să stea să le spună tot timpul 
basme. în timp ce micuții tînjesc 
după cei de vîrsta lor. Iar bătrinii 
se vor plînge (chiar daeă numai 
în sinea lor) că... «ăsta e tine
retul de azi», Și doar există 
zeci și zeci de bunici care-și 
încep ziua cu pregătirea pen
tru grădiniță, iar apoi, după ce-și 
văd de treburile lor. cu adusul aca
să. Vreme pentru duioșie există. De 
c« n-ar putea vorbi cu ei ceilalți 
bunici să le dăruiască și ei nepoți
lor lumea copilăriei? Dar a organizat 
cineva o asemenea acțiune ? Că are 
cine : comitetele O.D.U.S.. comitetele 
de cetățeni. Aici de față". Sau, mai 
există alt „argument" : mama n-are 
serviciu si stă cu copilul. N-are unde 
lucra ? I.A.S.-ul, C.A.P.-ul „impor
tă" forța de muncă din alte melea
guri ale tării. Unitățile de industrie 
mică și servicii se pllng de lipsa 
milnii de lucru calificate. De ce nu

500—1 000 de locuri fiecare, care vor 
fi puse în circulație în funcție de 
nevoile traficului. Spre litoralul 
Mării Negre vor circula zilnic 50 de 
trenuri avind o capacitate de 50 000 
locuri, perioada de circulație fiind 
prelungită pînă la 18 septembrie. 
Sînt asigurate legături directe între 
acest îndrăgit loc de petrecere a va
cantelor șl marile centre urbano — 
Cluj-Napoca. Timișoara, Brașov, 
Iași. Suceava. Tîrgu-Mureș, Satu 
Mare, Baia Mare, Oradea, Hune
doara. Galați, Craiova, Petroșani, 
Tîrgu Jiu etc.

Tn ce privește transportul de 
mărfuri, o atenție deosebită s-a 
acordat asigurării în bune condiții 
a traficului produselor destinate ex
portului, aprovizionării combinatelor 
siderurgice -și centrelor industriale.

„Mersul trenurilor de călători",' 
tipărit în circa 1 milion de exem
plare, a început să fie pus în vîn- 
zare. eșalonat, la casele de bilete ale 
stațiilor de cale ferată șl la agen
țiile de voiaj C.F.R.

(Agerpres)

fixe și variabile. Biletul de parti
cipare (10 lei varianta) poate fi 
completat cu o variantă achitată 
sută la sută sau cu patru variante 
achitate în cotă de 25 la sută. Fie
care bilet are drept de participare 
la toate cele trei extrageri a cîte 
patru numere, care însumează 12 
numere din 75. Simbătă. 21 mai, 
este ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE !

(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) ; 
Dimineață pierdută — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) ; 
Preșul — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18
9 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna, cind au murit can
gurii — 18 : (sala Giuleștl, 18 04 85) : 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrină — 18
• Teatrul satiric-muztca! „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18
• Toatryl , Jon Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzeie sus — 9; Mary Poppins 
— 18
• Teatru) „Țăndărică" (13 23 77, sala 
Victprla) : Bu-Ali — 10 : (sala Cos- 
monauțllor, 11 12 04) : visul unei nopți 
de vară — 15
• Circul București (10 41 95) : „Stele
le circului din Moscova" — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 

se încadrează în producție tinerele 
mame 7 Răspunsurile se așteaptă din 
mai multe părți, toate aici de față : 
de la conducătorii unităților econo
mice care preferă să-și trimită „me
sageri" in alte părți ale țării să an
gajeze oameni. în loc să le demon
streze localnicilor frumusețea parti
cipării la o muncă utilă : de Ia or
ganizațiile obștești care, adesea. își 
reduc activitatea educativă la gene
ralități. in loc să-i folosească pe oa
menii cartierului, ai fabricii la im
primarea în conștiințe a adevărului 
că munca e prima condiție a satis
facțiilor. motiv al primelor mlndrii 
ale copiilor, acelea de a spune :

„mama mea lucrează la.„. iar tata 
la...".

înseamnă oare aceasta că la gră
dinițe totul e ca... pe roze ? Nici
decum 1 Tocmai de aceea, in ședința 
biroului executiv al consiliului popu
lar orășenesc s-a hotărît rezolvarea 
problemelor înoepînd cu procurarea 
si repararea scăunelelor din grădini
țe și termtnînd cu transportul acasă 
al celor cu program de grădiniță 
pînă la ora 18.

...Vîrsta școlăritului. De ce o frec
vență slabă la școala nr. 1 ? Mai sînt 
părinți care se lasă greu „convinși" 
să-și supravegheze odraslele, să le 
trimită la școală. Dar membrii comi
tetului de părinți de cîte ori i-au 
vizitat pe confrații lor îndărătnici ? 
Argumentele de genul „eu răspund 
numai de copilul meu" s-au dovedit 
deja ineficiente, dăunătoare chiar. 
Adesea metamorfozate în : „copilul 
meu e bun, dar anturajul..." „Răs
pundem de toți copiii. Conducătorii 
de întreprinderi, organizațiile ob
ștești să-i oblige pe angajatii părinți 
să răspundă de frecvența copiilor și 
de comportarea lor la școală. Lunar, 
ba chiar săptămînal."

CICLISM. Participants la cea de-a 
41-a ediție a Competiției cicliste in
ternaționale „Cursa Păcii" au avut 
joi o zj de repaus, la Legnica, după 
ce au străbătut peste 1 300 km. In 
9 etape, pe teritoriile Cehoslovaciei 
și Poloniei. în primele sale două 
treimi. întrecerea a fost dominată de 
cicliștii din R.D. Germană si U.R.S.S. 
care dețin primele locuri in clasa
mente, La individual conduce Uwe 
Amler (R.D.G.), urmat de sovieticii 
Pulnikov la 23” și Ugrumov la 35”. 
Dintre concurenții români cel mai 
bine clasat este Valentin Constșn- 
tinescu. pe Jocul 21. la 4'43”. Pe e- 
chipe locul intîi este ocupat de for
mația U.R.S.S. Pînă la sfîrșitul cursei 
au mai rămas de disputat 4 etape, 
însumînd 678 km. Astăzi are loc 
etapa a 10-a, Legnica — Dresda (190 
km).

ȘAH. • în runda a 10-a a Tur
neului international de șah al Româ
niei, ce se desfășoară la Eforle-Nord, 
Foișor l-a Învins pe Haba. Marin a 
clștigat la Koslci, Ștefanov a pier
dut la Vasiukov, iar în partidele 
Stoica — Ghindă. Ubilava — Gheor
ghiu și Griinberg —• Ionescu a fost 
consemnată remiza. In clasament 
conduce sovieticul Elizbar Ubilava cu 
6,5 puncte, urmat de Valentin Stoi
ca. Hans Ulrich Griinberg (R.D. Ger
mană) cu cite 6,5 puncte. Constan
tin Ionescu. Mihal Ghindă si Dra
gan Kosici (Iugoslavia) cu cite 5 
puncte. ® Partidele din runda a 
v-a a Turneului international femi
nin de șah de la Baku s-au înche
iat cu următoarele rezultate : Stan- 
ciu — Babaeva l—o ; Veiihanli — 
Alieva remiză ; Maximovici — E. 
Peiceva 1—0 ; Leleiuk — V. Pei- 
ceva 1—0 ; Litlnskaia — Trabert 
1—0. în clasament conduce Veiihanli 
(U.R.S.S.) cu 4,5 puncte.

FOTBAL. 9 Meciul-retur al fina
lei „Cupei U.E.F.A." dintre forma
ția veșt-germană Bayer Leverkusen 
și Espanol Barcelona, disputat la 
Kiiln, s-a încheiat CU scorul de 6—2 
(după prelungiri și executarea lovi

română" (13 13 00) : De tine dorul 
mă leagă — 18

cinema
• Flăcări pe comori : SCALA 
(11 03 72) : - 9; H: 13; 15; 17,15; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi î FEROVIAR
(50 51 40) : — 9; 11! 13; 15; 17; 19, la 
grădină (50 51 40) — 20,30, CULTURAL 
(83 50 13) - 0; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Duminică In familie : LUMINA 
(14 74 16) - 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Program de desene animate — 9;

Locurile de joacă, mai ales unele 
aparate fragile (leagăne, cumpene 
etc.) cad adesea pradă... copiilor 
Mai mărișori, dar tot copii. De ce să 
nu aibă și ei locuri ale lor de joa
că ? De genul celui amenajat în 
curtea școlii nr. 4. Cu un teren de 
minifotbal. cu bare de gimnastică, 
ba chiar cu minitribune. Aici, ma
joritatea lucrărilor au fost executate 
de copiii Înșiși, sub supravegherea 
învățătorilor și profesorilor, a unor 
muncitori calificați din întreprinderi. 
Iar o bună parte din fondurile bă
nești necesare au provenit din mun
ca școlarilor la recoltarea fructelor 
.și legumelor în C.A.P. și I.A.S., din 
vînzarea către stat a gogoșilor de 
mătase crescute de ei. Așa incit co
misia permanentă de sistematizare 
să studieze cît mai urgent problema 
amplasării unor asemenea locuri de 
joacă pentru copiii mai mărișori.

Anul trecut, elevii școlii generale 
nr. 4 au obținut prin munca lor 280 
kilograme gogoși de mătase pe care 
le-au predat statului. Se poate mai 
mult ? „Desigur, consideră directorul 
școlii, prof. Ion Bucur. Mal ales că 
s-a-găsit remediul pentru a se de
păși două piedici : asigurarea fura
jării viermilor de mătase și înlătu
rarea temerii unor părinți că, ureîn- 
du-se în duzi pentru a culege frun
ze. copiii pot cădea". S-a hotărît. 
deci, plantarea unor duzi pitici. 
Două mii la număr. La săparea gro
pilor au lucrat copiii alături de pă
rinți. La plantare — la fel. Consi
liul popular i-a ajutat prin mobili
zarea unor mijloace de transport. „E 
un semn al muncii copiilor lăsat o- 
rașului" — adaugă directorul școlii, 
nu fără o urmă de mîndrie.

Da. cresc copiii. Ajung In pragul 
marelui zbor in viață. Crește fru
mos în învățătură și muncă un Vio
rel Brașoveanu din clasa a VIII-a, 
clasat al treilea pe tară la Olimpia
da de matematici, crește frumos și 
Gheorghe Marian dintr-a Vil-a, tot 
pe primele locuri pe țară. Crește și 
Adrian Tătaru. student la București, 
pregătindu-se să se întoarcă specia
list la Țăndărei, crește și...

„Dacă avem motive de mîndrie, 
printre ele se află desigur si copiii 
■— întărește Anghel Georgeta. direc
toarea liceului agroindustrial. Acești 
copii care ne fac griji, pentru care 
ne facem griji. Altfel nu se poate".

Desigur, nu se rezolvă dintr-o dată 
toate problemele pe care le ridică 
viitorul orașului întruchipat în copil. 
Nici nu s-ar putea, pentru că viața, 
în marșul ei vertiginos, ridică mereu 
altele. Ce să se planteze în jurul 
locurilor de joacă : plopi sau tei 1 
Unde să fie amplasate viitoarele clă
diri ale grădinițelor ! aproape de 
centru sau de locurile de muncă 
ale părinților ? Care sînt numele 
cele mai frumoase pentru nou-năs- 
cuți ? Dar mica industrie a orașului 
cind va asimila în producție jucării 
si îmbrăcăminte pentru copii mai 
frumoase ? Dar...

Responsabilii orașului dezbat, în 
ședința deschisă de biroul executiv, 
probleme ale copiilor orașului. Dez
bat de fapt viitorul orașului. Con
semnează decizii pe care obștea ora
șului le fertilizează cu fapta unită.

Laurentiu DUȚA

turilor de la 11 m t după 90 da 
minute, scorul era 3—0 pentru Ba
yer. care pierduse la Barcelona tot 
cu 3—0). în urma acestui rezultat 
fotbaliștii vest-germam au intrat în 
posesia trofeului. • La Aarhus (Da
nemarca). in meci contînd pentru 
preliminariile turneului olimpic, se
lecționata Danemarcei a întrecut cu 
3—0 (1—0) formația Poloniei, • Fi
nala campionatului european de 
fotbal pentru juniori II (cădeți) se 
va disputa duminică la Madrid. în
tre reprezentativele Spaniei și Por
tugaliei. In semifinale : Spania — 
R.F. Germania 3—0 (1—0). Portuga
lia — R.D. Germană 4—0 (1—0).

TIR. In cadrul unui concurs des
fășurat la Minsk, sovieticul Serghei 
Martinov a cîștigat proba de pușcă 
10 m cu aer comprimat cu un re
zultat perfect : 600 puncte din 600 
posibile, performantă superioară cu 
4 puncte recordului mondial oficial. 
După cum se știe însă. în tir re
cordurile continentale și mondiale nu 
sint omologate decit dacă sînt ob
ținute la cele mai importante com
petiții.

POLO PE APA. în penultima zi a 
Turneului preolimplc de polo pe apă 
de la Perth (Australia) s-au înre
gistrat următoarelo rezultate : R.P. 
Chineză — Canada 9—7 ; Australia— 
Japonia 14—8 ; Ungaria — Noua Zee- 
landă 20—5: Franța — Bulgaria 10—8; 
Brazilia — Mexic 6—5.

BASCHET. Meci Internațional a- 
mical de baschet masculin la Bue
nos Aires : Argentina — Venezuela 
93-74 (41—38).

MOTOCICLISM. Campionatul mon
dial de motocros la clasa 500 cmc 
a programat în localitatea finlande
ză Vantaa un coneurs, în care pe 
primul loc s-a situat belgianul Eric 
Geboers („Honda"), In clasamentul 
general, după cinci probe, se men
ține lider englezul David Thorpe (125 
puncte), secundat de compatriotul său 
David Nicoll (108 puncte).

11; 13; Ztmbet de soare — 15; 17; 10: 
DOINA (16 35 38)
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
FLAMURA (85 77 12) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Egreta de fildeș s BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15
• De viață nu mă Batur niciodată : 
BUZEȘTI — 17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor — 9; Îl; 13, Alarmă la bord
— 15; 17; 19: FLOREASCA (33 29 71)
• lacob î MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15; 19,30
• Umbrele soarelui: DACIA (50 35 94)
— 9; 11| 13; 15; 17: 19
• Rezervă la start i LIRA (31 71 71)
— 9; 11! 13; 15: 17; 19, la grădină - 
20.30, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Judecătorul ; POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19
• Feerie berllneză: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 15; 17; 19

Sosirea unei delegații 
parlamentare 

a Regatului Maroc
Joi a sosit în Capitală delegația 

parlamentară a Regatului Maroc, 
condusă de Ahmed Osman, pre
ședintele Camerei Reprezentanților, 
care, Ia invitația Marii Adunări Na
ționale, efectuează o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost întîmpinați de Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, de deputați.

Au fost prezenți Abdelwahab Chorfi, 
ambasadorul Marocului la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

t V
20,00 Telejurnal
20,25 în dezbatere : Expunerea to

varășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la unele probleme ale 
conducerii activității economico- 
soclale, ale muncii ideologice șl 
politico-educative, precum șl ale 
situației internaționale. Aplicarea 
fermă a principiilor socialiste de 
retribuire ; Acordul global — 
realizări și cerințe

20,45 A trăi marea lecție a dragostei 
de țară. Documentar (color)

21,00 Cadran mondial.
21,15 Serial științific (color). Univers, 

materie, viață. Emisiune de edu
cație înaterlallst-ștlințlflcă

21,35 Laureat! ai Festivalului național 
„Clntarea României"

21,50 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 mai, ora 20 — 23 mai, ora 
20. In țară .• Vremea va fi caldă, mai 
ales în prima parte a Intervalului, Iar 
cerul variabil, cu tnnorări mai accen
tuate In ultimele zile, Îndeosebi în ves
tul și sudul țării. Se vor semnala ploi 
locale, ce vor avea și caracter de 
aversă, însoțite de descărcări electrice, 
în regiunile vestice și sudice. In cele
lalte zone, ploile vor fi izolate. Vintul 
va siffla slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
8 șl 18 grade, iar cele maxime, Intre 
22 și 30 de grade, mal ridicate în pri
mele zile In sudul șl estul țării.

EPORTAJE • NOTE ♦ INFORMAȚII

ALBA : Construcții 
de locuințe !a sate

Acțiunea de sistematizare a co
munelor cuprinde, o dată cu preo
cuparea pentru respectarea peri- 
metrelor construibile aprobate șl 
redarea de noi suprafețe în circui
tul agricol, construcția din fondu
rile statului de locuințe pentru 
specialiști și alte cadre care mun
cesc în mediul rural. în acest an 
se înalță noi blocuri de locuințe 
în 12 comune ale județului. Un nu
măr mai mare de locuințe se află 
în curs de realizare în comunele 
Teiuș — 41 apartamente și Baia
de Arieș — 33 apartamente. Noile 
blocuri sînt prevăzute la parter cu 
spații comerciale și unități presta
toare de servicii. (Ștefan Dinică).

BUZĂU : Materiale 
refolosibile în circuitul 

productiv
Prin organizarea în localități

le județului Buzău a unor zile și 
săptămîni record pentru strîngerea 
materialelor refolosibile din gos
podăriile populației, și prin mai 
buna gospodărire a activității de 
colectare din întreprinderi, au fost 
reintroduse în circuitul productiv 
importante cantități de materiale 
refolosibile care completează ne
cesarul de materii prime al econo
miei. După cum ne informează 
Romulus Șandra. directorul între
prinderii județene de recuperare 
și valorificare a materialelor refo
losibile, de la începutul anului și 
pină acum au fost atrase in 
circuitul economic 32 652 tone oțel, 
4 264 tone fontă, 146 tone cupru, 
60 tone bronz, 126 tone aluminiu, 
164 tone plumb, 140 tone zinc, 
789 tone hîrtie și cartoane. 153 tone 
materiale textile și altele. (Stelian 
Chiper),

IALOMIȚA : Manifestări 
politico-educative

în cadrul „Lunii culturii ialomf- 
țene", în întreprinderi și instituții, 
pe șantiere și în școli, la casele de 
cultură și cluburile muncitorești 
au avut loc dezbateri si mese ro
tunde, simpozioane și întîlniri cu 
brigăzi științifice complexe forma
te din specialiști din diferite do
menii de activitate și cadre didac
tice. La direcția generală a agri
culturii a avut loc simpozionul 
„Rolul CImpiei Bărăganului in a- 
gricultura românească", iar la în
treprinderea de ferite Urziceni 
masa rotundă cu tema „Rolul opi
niei publice împotriva oricăror 
Încălcări ale legilor". La rtndul 
lor. locuitorii comunei Sudiți au 
participat la o dezbatere în cadrul 
„Tribunei democrației". (Mihai 
Vișoiu).

ARGEȘ : Complex turistic
Ieri s-a dat in folosință. într-un 

peisaj pitoresc, noul complex tu
ristic de la Merișani. Situat pe 
traseul Curtea de Argeș — Trans- 
făgărășan, complexul dispune de 
un hotel cu camere confortabile, 
un restaurant și alte dotări. Tot 
ieri a fost deschis la Pitești noul 
bazar în fostul vad comercial nu
mit „Tîrgul din Vale". (Gheorghe 
Cirstea).

HOREZU : Se extinde 
rețeaua comercială

în ultima perioadă, zestrea co
mercială a orașului Horezu s-a îm
bogățit cu noi și moderne maga
zine pentru desfacerea mărfurilor 
industriale st alimentare, suprafața 
acestora depășind 3 000 mp. Numai 
la parterul blocului R-2 din cen
trul orașului, de exemplu, au fost 
inaugurate 8 unități comerciale, 
profilate pe desfacerea către popu
lație n confecțiilor și tricotajelor, 
produselor electrotehnice, metalo- 
chimice. farmaceutice, alimentare 
etc. Prin darea în folosință a aces
tor spatii. în orașul renumitilor ce- 
ramiști a apărut un nou și impu
nător vad comercial. (Ion Stanciu).

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CAMERUN

Domnului PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun

YAOUNDE

Cu ocazia Zilei naționale ia Republicii Camerun, vă adresez calde feli
citări și cele mai bune urări.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că raporturile de 
prietenie și colaborare statornicite intre țările noastre se vor dezvolta tot 
mai mult in viitor, în interesul popoarelor român și camerunez, al cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului camerunez 
prieten pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 20 mai, poporul camerunez 
sărbătorește împlinirea a 16 ani de 
la proclamarea republicii. Survenit 
la aproximativ un deceniu după 
victoria mișcării de eliberare națio
nală, aoest eveniment a pus capăt 
sistemului federal existent pînă in 
1972. contribuind la consolidarea 
unității statale si Ia impulsionarea 
eforturilor pentru lichidarea înapo
ierii economice moștenite din tre
cut.

într-o perioadă scurtă, tînărul 
stat de pe coasta de vest a Africii 
(suprafața — 475 442 kmp ; popu
lația — 8,3 milioane locuitori) a 
reușit să înregistreze o serie de 
realizări care au schimbat în mare 
parte structura economiei naționa
le. Dacă odinioară Camerunul era 
cunoscut ca o tară exclusiv agrară, 
a cărei economie se întemeia în 
special pe producția de cafea, cacao 
și bumbac, în prezent el dispune de 
o industrie proprie. Aceasta este 
concentrată mai ales în orașul por
tuar Douala, unde au luat ființă 
zeci de unități industriale, de di
verse profiluri, ca de exemplu o 
uzină de aluminiu, întreprinderi 
electrotehnice, fabrici de prelucrare 
a produselor agricole ș. a- O atenție 
deosebită este acordată industriei 
miniere. în cadrul planului de dez
voltare economico-socială pe peri

oada 1988—1991, circa 90 la sută din 
fondurile de investiții alocate ra
murii respective vor reveni activi
tății de prospectare-exploatare a 
țițeiului, pentru a se asigura pe o 
perioadă cît mai îndelungată o ex
tracție anuală de 7—8 milioane 
tone. Rezultate de seamă au fost 
obținute, de asemenea. în agricul
tură, sector în care lucrează circa 
75 la sută din populația țării. Ca 
rezultat al măsurilor luate, produc
ția de cacao a crescut la aproxima
tiv 90 000 tone pe an, plasînd Ca
merunul pe locul al patrulea pe 
continent și al cincilea pe glob.

Animat de sentimente de priete
nie față de popoarele care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare, poporul român urmărește cu 
interes eforturile depuse de po
porul camerunez pentru consolida
rea independentei și făurirea unei 
vieți noi. între Republica Socialistă 
România si Republica Camerun 
s-au statornicit relații prietenești, 
care înregistrează o evoluție ascen
dentă, marcată prin extinderea 
conlucrării pe multiple planuri. 
Dezvoltarea și diversificarea coo
perării româno-cameruneze cores
pund pe deplin intereselor celor 
două țări și popoare, constituind, în 
același timp, o contribuție la cauza 
păcii și înțelegerii internaționale.

Pădurile de mîine 
ale Dobrogei

în baza indicații
lor date de secre
tarul general al parti
dului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul vizitei de lu
cru din vara anului 
1986, în județul Con
stanța trebuie să se 
realizeze în acest cin
cinal un vast program 
de împăduriri p.e tere
nurile degradate, im
proprii agriculturii, !n- 
sumînd aproape 20 000 
hectare, ceea ce re
prezintă aproape du
blarea suprafețelor de 
pădure existente. Rea
lizarea acestui pro
gram va avea multiple 
efecte pozitive imedia
te și de perspectivă 
pentru această zonă, 
prin stăvilirea proce
sului de eroziune a 
dealurilor și refacerea 
treptată a solului. El 
va duce și la îmbună
tățirea microclimatu
lui arid, avind drept 
consecință o mai bună 
dezvoltare a culturilor 
cerealiere de la poale
le versanților. dar și 
obținerea unor im
portante cantități de 
masă lemnoasă cind 
viitoarele păduri vor 
ajunge la maturitate.

Pentru realizarea în
tocmai a acestui pro
gram. care a transfor
mat practic județul 
Constanta in cel mai 
mare șantier de îm
păduriri al tării, orga
nele de partid si de 
stat au întreprins mă
suri imediate care au 
permis plantarea în 
anul 1986 a 700 hecta
re si a încă 2 800 hec
tare in 1987, urmind 
ca în acest an su
prafața plantată să 
crească cu alte 5 290 
hectare. Măsurile sta
bilite — ne spunea 
șeful inspectoratului 
silvic județean, tova
rășul Gheorghe Sișman 
— au constat în iden
tificarea de către or
ganele de specialitate 
a suprafețelor de te
ren degradate care ur
mau să fie împădu
rite și transferarea 
lor silvicultorilor, care 
s-au preocupat de asi
gurarea materialului 
sădi tor și n forței de 
muncă necesare pe 
șantiere. Aflăm astfel 
că pentru primul an 
de plantare inspecto
ratul silvic s-a bucu
rat de sprijinul jude
țelor vecine în asigu
rarea materialului să- 
ditor. iar începind <)e 
anul trecut. In pe
pinierele proprii a fost 
mărită suprafața des
tinată speciilor de sal- 
cîm. tei. frasin, pin 
cu 70 hectare. în con
diții de culturi in
tensive. care permit 
scurtarea la jumătate 
a timpului de creștere, 
salcîmul fiind apt de 
plantare chiar după 
un an de la semănat. 
S-a obținut astfel un 
număr dublu de puleți 
de salcîm și pin la 

hectar, cea de-a doua 
specie necesitind. după 
primul an. repicarea 
în ghivece nutritive 
exact ca în grădinărie. 
iar plantarea l'ăcin- 
du-se în zonele cu 
piatră la suprafață, cu 
pămint cu tot. în felul 
acesta s-a asigurat în
tregul material ne
cesar noilor plan
tații. Tot în acest 
cadru, consiliile popu
lare ale localităților 
din zonele șantierelor 
de împăduriri au pri
mit sarcina de a mo
biliza forța de muncă 
necesară la amenaja
rea teraselor și plan
tarea suprafețelor sta
bilite. Ca urmare, 
din primele zile ale a- 
nului. pe șantierele de 
împăduriri lucrează în 
permanentă la amena
jarea terenurilor și la

Cum se lucrează 
pe cel mai mare 
șantier de îm
păduriri din țară

- Județul 
Constanța

plantat circa 3 000 oa
meni.

Ne deplasăm pe u- 
nul din cele mai mari 
șantiere de Împădu
riri. la Gura Dobrogei, 
unde, pe terenurile 
degradate se plantea
ză cu diferite specii 
de arbori aproape 1 500 
hectare, din care s-au și 
realizat peste 600 hec
tare. De la președintele 
consiliului popular co
munal Tlrgușor. to
varășul Gheorghe Plr- 
leală — în zona căruia 
se desfășoară lucrările 
de împăduriri —aflăm 
că aici au fost trans
ferate pentru silvi
cultură 1 020 hectare 
din totalul suprafeței 
identificate, iar pentru 
restul suprafeței sînt 
în curs de perfectare 
formele de transfera
re. Ceea ce nu s-a 
perfectat însă pină 
acum este mobilizarea 
cetățenilor din comună 
la realizarea acestui 
important program. Ca 
atare, deși în raza 
comunei se află trei 
localități. însumînd 
circa 1 000 brațe de 
muncă, pe șantierul de 
împăduriri era un nu
măr foarte mic de oa- 
meni. Aflăm, de ase
menea. că o suprafață 
de 15 hectare din noile 
plantații s-a realizat 
prin aportul organiza
țiilor de tineret din 
școlile orașului Con
stanta. acțiuni la care 
tinerii din comună nu 
s-au alăturat decît de 
două ori într-un nu
măr nesemnificativ. în 
schimb, pe șantier am 
intîlnit o formație de

lucru compusă din 38 
de oameni veniți 
din județele Moldovei. 
De la șeful cantonului 
silvic aflăm că în ac
tuala campanie s-au 
plantat în zona sa 45 
hectare, cu 130 mii 
puieți de salcîm și 20 
mii puieți de pin. Din 
păcate însă, pe o vale 
din apropierea șoselei, 
unde se prevăzuse 
plantarea a 5 000 duzi, 
din lipsa materialului 
săditor s-au plantat 
tot salcîmi. „De ce 
n-ati cerut, că aveam 
duzi destui?". întreabă 
șeful biroului împădu
riri de la inspecto
rat. „Vă dăm noi 
duzi", se oferă pri
marul comunei, pe loc. 
„Cui puteam să cer. 
dacă în perioada plan
tărilor nu prea trecea 
nimeni pe aici, nici de 
la ocol, nici de la 
primărie ?“, se explică 
șeful de canton. în 
aceste condiții, s-a 
plantat orice, cît mai 
repede. pentru că 
timpul trecea.

Tn finalul documen
tării noastre aflăm că, 
din cele 5 290 hectare 
care urmează să se 
planteze în 1988 în 
județ, în această pri
măvară s-a prevăzut 
să se realizeze doar 
1 800 hectare, din care 
se plantaseră 1 350. se
zonul de toamnă rămî- 
nind să fie foarte în
cărcat. Pînă la viitoa
rea campanie se lu
crează intens la crea
rea frontului de lucru 
prin amenajarea tera
selor. care solicită un 
volum de muncă de 
trei ori mai mare de
cit plantarea efectivă. 
O dată cu încheierea 
actualei campanii au 
fost epuizate insă com
plet și suprafețele 
transferate pentru îm
păduriri. motiv pentru 
care se cere urgenta
rea de către o-ganele 
de resort ale direcției 
agricole județene a 
unor acțiuni de iden
tificare a terenurilor 
spre a se putea crea 
frontul de lucru nece
sar plantațiilor de 
toamnă. Concomitent 
cu pregătirea terenu
lui se fac lucrările de 
întreținere, prin 3—4 
prașile manuale. a 
plantațiilor realizate 
pină tn prezent astfel 
înclt volumul de mun
că este sl mai mare, 
motiv pentru care este 
absolut necesar ca a- 
portul organelor co
munale de partid și 
de stat în mobilizarea 
cetățenilor pentru în
deplinirea programu
lui de împăduriri să se 
simtă efectiv pe toate 
șantierele, astfel îneît 
acesta să poată fi dus 
pînă Ia capăt în cele 
mai bune condiții.

Georqe 
MIHAESCU 
corespondentul 
„Scînteii"



Pentru reducerea înarmărilor la un nivel
cit mai

BONN. — La Bonn a avut loc a 
patra ședință a grupului comun de 
lucru al C.C. al P.S.U.G. și fracțiunii 
Partidului Social-Democrat din Bun
destag cu privire la problemele secu
rității — organism creat în 1987. Dis
cuțiile dintre cele două delegații — 
conduse de Hermann Axen, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G.. și Egon Bahr. membru

Luări de poziție in sprijinul creării de zone 

fără arme nucleare
BRUXELLES. — Necesitatea eli

minării pericolului unui război nu
clear. continuării unei politici de 
pace. înfăptuirii unor zone fără arme 
nucleare a fost evidențiată in ca
drul convorbirilor desfășurate lă 
Bruxelles intre Horst Sindermann, 
președintele Camerei Populare a

Împotriva proiectelor de
WASHINGTON. — într-o declara

ție făcută în cadrul audierilor Comi
tetului pentru serviciile armate al 
Camerei Reprezentanților a Statelor 
Unite. Robert McFarlane, fost consi
lier prezidențial american pentru 
problemele securității naționale, a 
apreciat că realizarea unui ..scut spa
țial" în cadrul Inițiativei de apărare 
strategică („războiul stelelor") este

Forum internațional 
armei

ROMA. — în capitala Italiei s-au 
deschis lucrările „Forumului inter
național al oamenilor de știință pen
tru interzicerea totală a armei chi
mice". Participanții analizează pro
puneri concrete prezentate de spe
cialiști în problematica distrugerii

Fondurile irosite pentru înarmări să fie 
folosite în vederea progresului

LA PAZ. — Asigurarea păcii și 
dezarmării este de importantă cru
cială pentru umanitate — a subliniat 
ministrul bolivian al relațiilor ex
terne, Guillermo Bedregal. pronun- 
țîndu-se in favoarea utilizării fondu
rilor destinate in prezent cursei înar
mărilor pentru sprijinirea eforturilor 
de dezvoltare a țărilor sărace din 
Asia. Africa și America Latină. El a 
arătat că actuala cursă a înarmărilor

I-
PRIMIRE. Secretarul general al 

IC.C. al P.C. din Cehoslovacia, Mi
los Jakes, a primit, la Praga. o 
delegație a Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, condusă de pre
ședintele Adunării. Stanko Todo- 

I rov. Cu acest prilej, s-a subliniat 
necesitatea folosirii unor noi for- 

Ime de colaborare în spiritul pro
gramului pe termen lung de co
laborare economică și tehnico-ști- 

I ințifică dintre cele două tari pînă 
în anul 2000.

TÎRG. La Budapesta s-a deschis 
I ediția de primăvară a Tîrgului in

ternațional. România este prezentă 
cu produse ale tehnicii de calcul, 

I echipamente de automatizare și 
conducere a proceselor de produc
ție, aparatură optică, mașini-unelte, 

I autoturisme de oraș și de teren, 
microbuze, tractoare, utilaj minier 
etc. Pavilionul românesc a fost vi- 

, zitat de Fejti Gyorgy, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Marjai Jozsef, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri șt ministru al comerțului, de

scăzut
al Prezidiului P.S.D.. președintele 
subcomitetului parlamentar v.est- 
german pentru dezarmare și contro
lul armamentelor — s-au concentrat 
asupra măsurilor de încredere în ve
derea realizării unui nivel cît mai 
redus al înarmărilor. S-a convenit 
ca următoarea ședință a grupului să 
aibă loc la 14 iunie, la Berlin — pre
cizează agenția A.D.N.

R.D. Germane, conducătorul delega
ției parlamentare a R.D.G. aflate în 
vizită in capitala belgiană. Lambert 
Kelchtermans. președintele Senatu
lui. și Charles-Ferdinand Nothomb, 
președintele Camerei Reprezentanți
lor ale parlamentului Belgiei — re
latează agenția A.D.N.

înarmare a Cosmosului
imposibilă practic, decizia fiind luată 
la Casa Albă prin ignorarea opinii
lor celor care s-au opus acestui pro
gram militar.

Totodată, McFarlane a declarat că, 
în -calitate de fost membru al guver
nului Statelor Unite, se simte răs
punzător de faptul că opinia publică 
americană este dezinformată in ce 
privește problemele securității na
ționale,

consacrat interzicerii 
chimice

arsenalelor de arme chimice și 
elaborării unui sistem eficient de 
control internațional în acest do
meniu.

Cuvîntul inaugural a fost rostit de 
ministrul italian de externe, Giulio 
Andreotti.

deturnează imense resurse atît de 
necesare progresului și distorsio- 
nează scopurile științei si tehnolo
giei. orientîndu-le spre fabricarea de 
unelte ale morții, și nu în folosul 
realizării unor obiective pozitive, cum 
sînt soluționarea problemei datoriei 
externe si a altor grave dificultăți 
cu care se confruntă cea mai mare 
parte a omenirii, relatează agenția 
Prensa Latina.

ILE DE PRESA
e scurt

alți reprezentanți ai conducerii de 
partid și de stat din R.P. Ungară.

ÎNTREVEDERI. Ministrul afa
cerilor externe al R. D. Germane, 
Oskar Fischer, a fost primit de 
președintele Austriei, Kurt Wald
heim. Au fost examinate proble
me bilaterale și aspecte ale rela
țiilor internaționale. Anterior, mi
nistrul est-german a conferit cu 
omologul său austriac, Alois 
Mock, și cu cancelarul federal, 
Franz Vranitzky.

VIZITA. China sprijină efortu
rile R. P. D. Coreene de reunifi- 
care pașnică și independentă a

In pregătirea reuniunii la nivel înalt 
a țărilor africane

ADDIS ABEBÂ 19 (Agerpres). — 
în capitala Etiopiei au început joi 
lucrările reuniunii anuale a miniș
trilor de externe ai țărilor membre 
ale Organizației Unității Africane 
(O.U.A.). Ea va fi urmată — între 
26 și 28 mai — de conferința șefilor 
de stat și de guvern africani.

Participanții la actuala întrunire 
dezbat cu precădere problemele eco
nomice ale continentului, in special 
cele legate de datoria externă, eva
luată în prezent la peste 200 miliarde 
de dolari. în decembrie anul trecut.

Chemare la acțiuni unite ale populației majoritare 
din R.S.A. pentru înlăturarea apartheidului

HARARE 19 (Agerpres). — Congre
sul National African (A.N.C.) a adre
sat poporului sud-african apelul de 
a-și intensifica lupta de eliberare na
țională și de a forma o puternică 
mișcare pentru dobîndirea libertății, 
egalității și dreptății. Documentul 
subliniază că numai prin acțiuni uni
te populația de culoare majoritară 
în R.S.A. va putea pune capăt sufe
rințelor la care este supusă de re
gimul minoi-itar al lui Botha. Forțele 
patriotice și democratice sud-africa-

Convorbiri în vederea încetării 
ostilităților la Beirut

BEIRUT 19 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Libanului. Selim Al- 
Hoss, a avut, la Beirut, convorbiri 
cu Ali-Mohammad Besharati. minis
trul iranian de externe ad-interim. 
Au fost discutate probleme privind 
căile de încetare a luptelor din sub
urbiile sudice ale Beirutului dintre 
milițiile rivale. Oficialitatea iraniană 
a subliniat că în această problemă 
Iranul și Siria împărtășesc „ideea ne
cesității eliminării definitive a inci
dentelor" dintre cele două miliții 
aflate în conflict — informează agen
ția IRNA.

SEMINAR CONSACRAT DREPTURILOR 
POPULAȚIEI PALESTINIENE

TOKIO 19 (Agerpres). — La Tokio 
au luat sfîrșit lucrările unui seminar 
international consacrat drepturilor 
populației palestiniene din teritoriile 
arabe ocupate, la care au luat parte 
peste 200 de activiști pe tărîm obștesc 
și cadre didactice din Japonia, pre
cum și reprezentanți palestinieni și 
ai unor organizații pacifiste din 
Israel. în cadrul dezbaterilor s-a

Coreei — a subliniat președintele 
R. P. Chineze, Yang Shangkun. în 
cursul întîlnirii pe care a avut-o, 
la Beijing. cu vicemareșalul 
O Gin U, membru al Prezidiului 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, minis
trul forțelor armate populare ale 
R. P. D. Coreene, aflat în vizită 
în capitala chineză.

CONVORBIRI. La Belgrad au 
avut loc convorbiri între delegații 
ale Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia și Mișcării Socialiste 
Panelene din Grecia (PASOK). 
Cu acest prilej, anunță agenția 
Taniug, a fost exprimată dorința 

a avut loc o reuniune la nivel înalt 
a țărilor africane, în cadrul căreia 
s-a relevat necesitatea organizării 
unei întâlniri la care să participe ță
rile creditoare și debitoare în ve
derea examinării căilor de atenuare 
a poverii uriașe a acestei datorii.

Situația din Africa australă, in 
special sistemul de apartheid din 
Africa de Sud și pericolul pe care îl 
reprezintă regimul rasist de la Pre
toria pentru vecinii săi, vor ocupa, 
de asemenea, un loc central în cadrul 
discuțiilor.

ne sînt chemate, totodată, să boicote
ze „alegerile comunale" programate 
pentru luna octombrie a.c.

PRETORIA 19 (Agerpres). — în 
închisorile din Republica Sud-Afri- 
cană se află întemnițați circa 1200 
de militanti împotriva apartheidului 
— relevă un raport dat publicității de 
Centrul de studii juridice de la Uni
versitatea Witwatersrand, din Jo
hannesburg.

Ali-Mohammad Besharati a avut, 
de asemenea, convorbiri cu Nabih 
Berri. conducătorul mișcării politico- 
militare șiite „Amal".

BEIRUT 19 (Agerpres). — Cel pu
țin cinci persoane și-au pierdut 
viața joi ca urmare a continuării 
luptelor între milițiile rivale din 
suburbiile sudice ale Beirutului — 
a informat postul de radio din ca
pitala Libanului.

în ultimele 12 zile, luptele puter
nice dintre milițiile rivale s-au sol
dat cu aproximativ 200 de morti și 
peste 1 000 de răniți.

subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru convocarea unei 
conferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu. în cadrul căreia să 
fie soluționate de o manieră justă și 
durabilă toate aspectele conflictului 
din regiune, inclusiv problema pa
lestiniană. prin crearea unui stat pa
lestinian independent.

ca cele două partide să aducă o 1
contribuție sporită la realizarea .
dezarmării si soluționarea situa
ției economice dificile în care se 
află țările în curs de dezvoltare. 
De asemenea, au fost abordate 
modalitățile de promovare a coo
perării în Balcani, în lumina ho- 
tărîrilor reuniunii de la Belgrad a . 
miniștrilor de externe din țările 
balcanice. I

ACORD. Un acord de înfrățire a I 
orgșelor-port Dalian (R.P. Chineză) |
și Rostock (R.D. Germană), impor
tante centre portuare și, construe- i
toare de nave din cele două țări, 
a fost semnat la Beijing — infor- •
mează agenția A.D.N.

EXPLOZIE. Agenția T.A.S.S. a- |
nunță că la un depozit de sub
stanțe chimice din Pavlograd |
(R. S. S. Ucraineană) au explodat 
12 tone de amonit. Trei persoane 
și-au pierdut viața, iar cinci au 
fost spitalizate. A fost instituită o 
comisie pentru elucidarea cauze- I
lor exploziei.

Datoriile externe 

agravează situația 

economică a țărilor 

in curs de dezvoltare
CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager

pres) — în ultimii cinci ani, țările 
din America Latină au fost nevoite 
să achite 150 miliarde dolari sub 
formă de dobînzi la datoria lor ex
ternă, a anunțat Juan Martin, direc
tor al Institutului latino-american de 
planificare economică și socială. în- 
tr-un interviu acordat agenției 
NOTIMEX, el a subliniat că datoria 
externă a statelor regiunii, evaluată 
în prezent la 412 miliarde dolari, 
agravează și mai mult criza econo
mică a acestor state, provocînd noi 
probleme sociale.

QUITO 19 (Agerpres). — Ecuadorul 
nu va putea achita, anul acesta, suma 
de 980 milioane dolari, reprezentînd 
serviciul datoriei sale externe — a 
declarat secretarul pentru planificare 
al Consiliului național de dezvoltare 
(CONADE), Osvaldo Davila, rela
tează agenția Prensa Latina. El a 
precizat că, în primul trimestru al 
anului, exporturile țării au scăzut 
cu aproximativ 100 milioane de 
dolari, comparativ cu cifra înregis
trată în aceeași perioadă a anului 
trecut.

In acest context, el s-a pronunțat 
pentru un nou acord cu firmele cre
ditoare privind renegocierea datoriei 
externe a Ecuadorului.

LIMA 19 (Agerpres). — într-o con
ferință de presă desfășurată la Lima, 
primul-ministru al Perului, Armando 
Villanu Eva, a declarat că guvernul 
pe care îl conduce, care și-a preluat 
luni oficial atribuțiile, va promova 
pe plan extern o politică de neali
niere și de solidaritate cu popoarele 
exploatate din lume. Totodată, pre
mierul peruan a subliniat faptul că 
se vor susține eforturi pentru reali
zarea păcii în America Latină, pen
tru ca această regiune să nu mai 
irosească fonduri pentru arme, ci să 
le folosească pentru rezolvarea pro
blemelor lor economice și sociale.

Referindu-se la problemele legate 
de datoria externă a tării, Armando 
Villanu Eva a precizat că guvernul 
său va menține aceeași politică de 
a nu aloca pentru rambursarea aces
teia din venitul național decît o cotă 
parte care să nu afecteze dezvolta
rea economică generală.

Diminuarea ritmului 
de creștere economică 
în țările occidentale
BRUXELLES 19 (Agerpres). — în 

majoritatea statelor puternic indus
trializate s-a înregistrat în primul 
trimestru al acestui an o reducere 
a ritmului de creștere economică. 
Situația în Europa occidentală. în
deosebi, este puțin promițătoare. 
Cifre preliminare sugerează că, în 
ansamblu, produsul național brut în 
țările Pieței comune va crește doar 
cu o medie de doi la sută in 1988, 
ceea ce înseamnă cu 0,5 la sută mai 
puțin decît anul trecut. Industriile 
cărbunelui și oțelului, ca și con
strucțiile de nave din mai multe 
state ale C.E.E. continuă să cunoas
că o gravă criză structurală, care 
generează continuu șomaj de masă. 
Rata șomajului in Piața comună 
este de peste zece la sută, înregis- 
trîndu-se mai mult de 16 milioane 
de persoane fără un loc de muncă.

Noi demersuri in vederea soluționării pe cale politică 
a stării conflictuale din America Centrală

MANAGUA 19 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la cererile formulate de unii 
membri ai .Congresului S.U.A. pri
vind reactivarea ajutorului militar 
nord-american acordat forțelor 
„contras", președintele Nicaraguei, 
Daniel Ortega Saavedra, a subliniat 
că se încalcă prin aceasta prevede
rile Acordului de la Sapoa și se pun 
noi obstacole în calea procesului de 
reconciliere națională din Nicaragua. 
El a reafirmat interesul guvernului 
nicaraguan pentru o soluționare 
pașnică a stării conflictuale, internă1 
și regională, dar și hotărîrea fermă 
de a combate prin orice mijloace 
actele de terorism îndreptate împo
triva stabilității politice interne și

Platformă de acțiune pentru democratizarea vieții 
politice in Coreea de Sud

PHENIAN 19 (Agerpres). — La 
Phenian s-a desfășurat un mare mi
ting de masă, consacrat aniversării 
eroicei răscoale populare antidictato- 
riale de la 18 mai 1980 din orașul 
sud-coreean Kwangju, în cursul că
reia armata regimului de la Seul a 
ucis sute de persoane, în principal 
studenți. informează agenția A.C.T.C.

La miting au fost prezenți repre
zentanți ai conducerii de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești, peste 10 000 de oameni ai 
muncii, studenți.

SEUL 19 (Agerpres). — Peste 10 000 
de persoane au luat parte miercuri 
la b adunare organizată la Seul, pen
tru a comemora victimele din timpul 
răscoalei populare izbucnite la 18 
mai 1980. în orașul Kwangju.

„Ora de pace" și „Pace acum"
La Bologna profesorii și învăță

torii din toate școlile orașului au 
fost invitați zilele trecute să pre
dea, într-una din orele de clasă, o 
lecție dedicată păcii. Este al trei
lea an de cind se realizează aceas
tă inițiativă — și ■ aproape că nu 
există școală din oraș care să nu fi 
aderat la „Ora de pace". In acest 
an desfășurarea acțiunii a coincis 
cu încheierea simpozionului „Să 
studiem pentru pace", organizat 
prin colaborarea mai multor foruri 
— respectiv primăria orașului, 
Universitatea din Bologna, grupa
rea intitulată „Medicii pentru pre
venirea războiului nuclear" și 
„Centrul de documentare pentru 
pace".

Tot în aceste zile a început des
fășurarea unei inițiative a tinere
tului sicilian : un „Tren al păcii" 
a pornit de la Palermo și iși con
tinuă călătoria prin peninsulă, pur- 
tînd mesajul de pace al militanți- 
lor pentru dezarmare. în orașele 
unde va poposi „Trenul păcii", 
la Napoli, Roma, Veneția și Mila
no, participanții la această acțiune 
au organizat expoziții de panouri 
și fotografii, precum și mitinguri 
în cadrul cărora au fost prezen
tate aspecte din lupta tineretului 
sicilian pentru pace și dezarmare.

Multiplicarea inițiativelor, fer
mentul preocupărilor pentru diver
sificarea formelor și acțiunilor de 
luptă pentru pace se oglindesc și 
în crearea unor noi organizații. O 
asemenea nouă organizație, intitu
lată „Pace ora" (Pace acum) a luat 
ființă recent la Bari, cu prilejul 

împotriva procesului național de 
reconciliere.

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe ai țărilor mem
bre ale Grupului celor opt („Grupul 
de sprijin" și „Grupul de la Contado- 
ra“) se vor reuni, la sfîrșitul lunii, 
la Oaxaca în Mexic, pentru a conveni 
data și locul viitoarei conferințe a 
șefilor de stat din acest grup — s-a 
anunțat oficial la Montevideo.

Reuniunea ministerială a fost 
fixată pentru perioada 23—27 mai. 
Ambele reuniuni vizează în esență 
continuarea eforturilor îndreptate 
spre soluționarea prin dialog politic 
a stării conflictuale centro-ameri- 
cane.

La adunare au luat parte lideri ai 
principalelor partide de opoziție, 
deputați ai parlamentului, numeroși 
studenți și muncitori — relevă agen
țiile de presă. Participanții au cerut 
desfășurarea de noi investigații, care 
să stabilească persoanele răspunză
toare direct de ordinul dat atunci 
armatei de a se deschide focul asu
pra mulțimii care se pronunța cu 
fermitate împotriva dictaturii.

Pe de altă parte, liderii principale
lor formațiuni politice de opoziție din 
Coreea de Sud — Kim Dae Jung, 
Partidul Păcii și Democrației. Kim 
Yong Sam. Partidul Democrat al 
Reunificării. și Kim Jong Pil. Noul 
Partid Democrat Republican, au ho- 
tărît crearea unui comitet comun 
special care să coordoneze acțiunile 
menite să ducă la democratizarea 
vieții politice.

unui congres la care au participat 
peste 400 de delegați din întreaga 
țară. între aderenții la noua orga
nizație se află militdnți de stingă, 
reprezentanți ai grupurilor cato
lice, zeci de parlamentari, oameni 
de știință, juriști, participant! la 
mișcările ecologiste. Scopul pe care 
și-l propune noua organizație este 
de a contribui cit mai substantial 
la lupta pentru blocarea cursei 
înarmărilor.

„Pace ora", la care au aderat 
deja peste 5 000 de persoane, a sta
bilit, in linii generale, marile cam
panii pe care le are în față. în 
perspectiva alegerilor pentru par
lamentul vest-european de anul 
viitor, se are in vedere alcătuirea, 
împreună cu mișcările pentru pace 
din alte țări, a unui „Memoran
dum" care va fi supus atenției can- 
didaților la parlamentul vest-euro
pean. Diferite alte inițiative privesc 
crearea de zone denuclearizate sau 
demilitarizate, atît în Italia, cît și 
în alte părți ale continent ului, re
ducerea cheltuielilor militare, blo
carea comerțului cu arme etc.

O primă campanie a noii organi
zații a și început, avînd ca obiec
tiv neadmiterea acceptării in Italia 
a avioanelor americane F-I6, care 
vor fi retrase din Spania. O impu
nătoare demonstrație a fost organi
zată in fața bazei N.A.T.O. de la 
Gioia del Colle, la care au partici
pat și cei 400 de delegați prezenți 
la Congresul de constituire al orga
nizației „Pace ora".

Radu BOGDAN

——------ (din actualitatea politică)
GUATEMALA

Drumul necesar spre reconciliere națională
Tentativa de lovitură de stat pusă 

la cale recent de unii coman
danți militari guatemalezi se înscrie 
pe linia manevrelor menite să îm
piedice eforturile de reconciliere na
țională în această țară și implicit să 
saboteze acordul de pace în America 
Centrală — aceasta este părerea îm
părtășită în rîndurile observatorilor 
politici din zonă. Scenariul incercării 
de „pronunciamento" s-a desfășurat 
după tipicul tradițional : comandan
ții a două mari unități militare, din 
vest și din sud, au pornit în frun
tea efectivelor spre a lua cu asalt 
capitala, ceea ce s-a mai întîmplat 
de atitea ori in istoria zbuciumată 
a tării. De data aceasta, militarii 
rebeli iși legaseră la gît, ca semn dis
tinctiv, baticuri roșii, iar cei din 
trupele loiale baticuri albe, heraldi
că ce părea să prevestească o repli
că sui generis a războiului „celor 
două roze". Lucrurile au luat însă 
altă turnură. Evaluîndu-șl șansele, 
rebelii au conchis că ele sînt prea 
slabe și ca atare s-au predat fără 
vărsare de sînge.

Ulterior, oficialitățile guverna
mentale au făcut unele precizări re
velatoare în legătură cu mobilul pu- 
clștilor, pe care i-au identificat ca
tegoric cu extrema dreaptă. S-a aflat 
astfel că șefii puciști, după ce le 
spuseseră soldaților că obiectivul ac
țiunii era „să apere guvernul", au 
adresat autorităților civile o serie de 
cereri, între care adoptarea unei 
„poziții anticomuniste active" și ru
perea relațiilor cu Cuba.

încă de acum doi ani, adică de la 
instalarea actualului guvern social- 
creștin (după o lungă succesiune de 
guverne militare), extrema dreaptă 
guatemaleză și-a intensificat activi
tatea și a bătut Insistent la porțile 
cazărmilor, căutind sprijin pentru 
răsturnarea ordinii constituționale.

Uneltirile dreptei radicale, în prin
cipal ale „Mișcării de Eliberare Na
țională" și „Partidului Institutional 
Democratic" — grupări cu titulaturi 
înșelătoare, care ascund, de fapt, 
poziții reacționare extremiste — 
s-au întețit mai cu seamă din mo
mentul cînd guvernul guatemalez, în 
virtutea acordului de pace în Ame
rica Centrală (semnat chiar în apro

pierea capitalei acestei țări), a cău
tat să stabilească bazele unui dialog 
cu mișcarea insurgență din țară în 
vederea reconcilierii, naționale. în 
octombrie trecut a avut loc la Ma
drid prima întîlnire între reprezen
tanți ai guvernului guatemalez șl o 
delegație a Unității Revoluționare 
Naționale Guatemaleze (U.R.N.G.), 
care grupează trei organizații de 
gherilă, șeful delegației U.R.N.G. 
fiind un fiu al cunoscutului poet 
guatemalez Miguel Angel Asturias. 
Ultimul contact între părți, realizat 
prin intermediul unei comisii de 
bune oficii, s-a înregistrat la 16 apri
lie a.c., în Costa Rica. Deocamdată 
nu s-a realizat nici o înțelegere pe 
calea reconcilierii, drumul în această 
direcție dovedindu-se anevoios și in 
cazul Guatemalei. Guvernul insistă 
ca mișcarea insurecțională să se in
tegreze în sistemul partidelor poli
tice, depunînd în prealabil^ armele, 
în timp ce gherila considera că un 
asemenea pas ar putea fi făcut nu
mai în anumite condiții, începind cu 
acordarea de garanții că amintita in
tegrare se va face fără discriminări 
și fără riscuri pentru cei ce o ac
ceptă. în plus, pe aceeași linie a 
creării de condiții adecvate integră
rii, se cere desființarea organizațiilor 
paramilitare din țară, create special 
pentru înregimentarea tineretului in 
acțiunile antigherilă.

Apare semnificativ că tentativa de 
lovitură de stat s-a produs în preaj
ma unor noi contacte guvern-gherilă, 
prevăzute să se realizeze sub egida 
aceleiași comisii de bune oficii, con
duse de un prelat, pe linia speran
țelor că în cele din urmă se va pu
tea pune capăt „băii de sînge" care 
martirizează Guatemala de 27 de am. 
Lucrurile devin și mai limpezi dacă 
se ia în considerare campania vio
lentă desfășurată în ultima vreme de 
grupările extremei drepte guatema
leze împotriva reluării contactelor 
cu mișcarea insurgență, pe care o 
acuză că „se folosește de dialog pen
tru a cîștiga timp în vederea con
solidării pozițiilor șubrezite".

Surse oficiale au informat că ase
menea poziții ostile dialogului au 
găsit adepți în sinul armatei, ceea 

ce ar fi precipitat declanșarea răz
meritei din garnizoanele amintite.

De remarcat că în pofida presiu
nilor din partea extremiștilor de 
dreapta, civili și militari, autoritățile 
guvernamentale guatemaleze iși men
țin poziția favorabilă dialogului cu 
mișcarea insurgență, urmînd ca o 
nouă rundă de contacte să înceapă 
azi, în capitala Republicii Costa 
Rica.

In rîndurile analiștilor politici pre
domină părerea că evenimentele re
cente din Guatemala au nu numai 
o semnificație locală, ci se înscriu în 
suita de manevre desfășurate de ad
versarii păcii în întreg spațiul Ame- 
ricii Centrale. Asemenea manevre se 
traduc în ațîțarea unor rivalități mai 
vechi sau mai noi prin provocarea 
de sciziuni în rîndul forțelor demo
cratice, în stimularea organizațiilor 
extremiste de dreapta și, bineînțeles, 
în tentative de destabilizare politică 
prin intermediul puciurilor militare, 
toate acestea urmărind blocarea dru
mului spre pace în America Centra
lă sau măcar temporizarea aplicării 
măsurilor în această direcție.

Virulenta acțiunilor desfășurate de 
extremiștii de dreapta vine să con
firme adevărul că pentru cercurile 
imperialiste și exponenții lor din 
țările Americii Centrale obiectivul 
primordial rămîne menținerea status 
quo-ului, evitarea cu orice preț a 
pierderii influenței lor atît de pro
fitabile. Or, instaurarea păcii în 
istmul dintre Americi. prevăzută în 
acordul semnat în august trecut de 
președinții țărilor centro-americane, 
ar fi condiția de bază a unei norma
lizări politice, care. Ia rîndul ei, 
este determinantă pentru aspirațiile 
de emancipare, de propășire econo
mică și dreptate socială ale popoare
lor din regiune.

Sesizînd încotro țintește încercarea 
de puci militar dejucată recent, par
tidele politice democratice din Gua
temala au chemat la unirea tuturor 
forțelor interesate în continuarea și 
lărgirea drumului . spre normalizare 
politică, ca mijloc sigur de a anihila 
uneltirile adversarilor păcii și pro
gresului în America Centrală.

V. OROS

ȘOMAJUL și VIOLENȚA - fenomene cu profunde și dramatice 
implicații în viața socială din lumea capitalului

Cresc rîndurile „oamenilor de prisos44
Peste 31 milioane de persoane se 

aflau, la sfîrșitul anului trecut. în 
stare de șomaj in cele 21 de țări 
membre ale O.E.C.D. S-a înregis
trat. practic, o dublare fată de 1975.

Tot la sfîrșitul lui 1987, circa 16,2 
milioane de oameni din cele 12 
țări membre ale Pieței comune nu 
se bucurau de exercitarea dreptu
lui elementar la muncă. Și. după 
cum aprecia revista „ATHENA", 
tendința generală în C.E.E. nu este 
aceea de reducere a șomajului...

Problema „oamenilor de prisos" 
s-a agravat în mod deosebit în Eu
ropa occidentală. Numărul total al 
șomerilor înregistrați oficial. în 
1986. a atins 19 milioane pe ansam
blul statelor v.est-europene... în 
timp ce Statele Unite au cunoscut 
o rată a șomajului de 7 la sută din 
forța activă de muncă (8,3 milioane 
șomeri în 1986).

Toate aceste date, desprinse din 
rapoarte statistice de ultimă oră, 
se fac ecoul uneia și aceleiași dra
me — șomajul. O dramă ai cărei 
protagoniști devin de la an Ia an 
mai numeroși. In Europa occiden
tală. in Japonia. în S.U.A. sau 
Australia, despre tot mai multi oa
meni se poate spune că au devenit 
..oameni de prisos", condamnați la 
o existentă de mizerie, la degrada
rea condiției umane, la lipsa ori
cărei speranțe.

Toți acești paria ai „societății tu
turor posibilităților" prezintă semne 
particulare unice : șomeri, după 
cum subliniază revista „LE POINT". 
Unii au 17—18 ani. adolescenți fără 
o formație profesională, fără un loc 
de muncă, pe care unii dintre ei 
nici nu au apucat să-1 obțină. Alții 
au.în jur de 40 de ani. o pregătire, 
o profesie exercitată ani buni, pînă 
cind... au devenit „de prisos".

Multi, foarte multi, prea multi 
sînt șomeri de 3. 4 sau chiar 5 ani. 
Lor li se alătură alții și alții, cu
prinși în variațiile „sezoniere" ale 
șomajului. Listele oficiale ale șo
majului sînt extrem de lungi, dar 
nu cuprinzătoare. Pe ele nu figu
rează o anume categorie de șomeri, 

a cărei existență este voit ignorată: 
persoanele cu munci „parțiale", mai 
bine zis pasagere. Sau muncitorii 
„la negru" — cei nevoiți să-și vîndă 
forța de muncă unor speculanți 
versați de pe așa-zisa piață ilicită 
a muncii. Sau cei care, după nu
meroase încercări eșuate de a-și 
găsi o slujbă, au renunțat — deza
măgiți — să mai caute.

Toți traversează același deșert. 
După cum consemna publicația „DIE 
WELTWOCHE", șomajul antrenea
ză „un proces de degradare socială", 
suferit de milioane de oameni. La 
cozile din fata oficiilor de plasare, 
atmosfera este încordată. Aici în
tâlnești geamătul celor eșuați. 
„Aparținem grupului ne-muncitori- 
lor. Solidaritatea noastră este soli
tudinea. O boală nu se împarte cu 
cineva. Șomajul seceră ea o criză 
cardiacă" — se confesează revistei 
„Le Point" una dintre nenumăra
tele victime ale acestui flagel social 
occidental. „Pe zi ce trece — po
vestește altul — nu mai exiști. Nu 
mai ai un loc de muncă și ești ne
voit să recurgi la ajutorul de șomaj, 
ca și cum ai fi cerșetor".

La început, multi încearcă să 
tină piept, iși îndreaptă spinarea, 
reacționează, păstrează o doză de 
optimism : „Am o calificare, vechi
me. voi găsi ceva de lucru". Dar, 
repede. îndoiala se naște, se insi
nuează și se instalează : „Nu mai 
știi cine ești, cît valorezi". încet- 
încet. legăturile vieții normale se 
destramă, șomerii devin izolați, 
„marginali", „puțin alături", „nu 
ca toată lumea".

Deziluzii și agresiuni multiple 
punctează zilele sumbre ale exis
tentei de șomer, desăvîrșind opera 
de demolare a personalității umane. 
Reperele se șterg ; omul șe învîrte 
în gol. sub pecetea inutilității. In
activitate. spaimă, stress, dar mai 
ales probleme pecuniare — se 
restrîng cheltuielile, se înmulțesc 
renunțările. Cînd nu este chiar mai 
rău : foamea, bolile, mizeria. în- 
tr-un cuvînt. drama șomajului.

în Europa occidentală s-ar putea 
înregistra încă 10 milioane de șo
meri pînă la sfîrșitul secolului — 
apreciază un studiu al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E.-O.N.U.). Potrivit datelor 
furnizate de experții acestui orga

Fără perspectiva unui loc de muncă
Numărul tinerilor din Italia care 

nu reușesc să găsească de lucru 
crește la fel ca și numărul celor 
care abandonează școala înainte de 
a o termina — scrie publicația 
„CORRIERE DELLA SERA". După 
trei ani de la absolvire, doar 51 
dintr-o sută de tineri au putut ob
ține o slujbă. în prezent, 21 la sută 
din totalul absolvenților de facul
tate și 30 la sută din cel al absol
venților de liceu sînt încă in cău
tarea unui loc de muncă. Este tot 
mai greu pentru tineri să se poată 
angaja.

Comparația dintre nordul și su
dul Italiei este impresionantă : sînt 
angajați, adesea in mod precar și

Forme noi ale delincventei juvenile
în cele mai multe dintre țările 

occidentale statisticile arată că de
lincventa juvenilă se află în creș
tere și că se manifestă sub forme 
noi — scrie ziarul „LE FIGARO". 
Lucrarea lui Franțois Dubet „Ga
lere. Tineri în supraviețuire" se 
bazează pe o minuțioasă anchetă 
realizată de o echipă de sociologi 
în cinci cartiere unde trăiește un 
tineret pe care l-am putea consi
dera ca marginalizat și reprezen
tativ pentru ceea ce denumim o 
„clasă socială periculoasă" : în 
Minguettes la Venissieux, unde sînt 
numeroși tineri imigranți ; la Orly, 
la Sartrouville și la Clichy, unde 
bande de adolescenți se dedau la 
acte de delincventă : și la Seraing 
în Belgia. Tinerii din cartea lui 
Dubet se întâlnesc, în general, în 
familiile sărace. Ei se caracteri

nism. în jurul anului 2000, numărul 
celor lipsiți de un loc de muncă pe 
ansamblul țărilor vest-europene 
s-ar putea ridica la 27 milioane. 
Iar cei ce vin „din urmă" să în
groașe armata „oamenilor de prisos" 
sînt tinerii...

temporar, 39 la sută din totalul ti
nerilor care trăiesc în Italia meri
dională, față de 68 la sută din to
talul celor din nord. Tinerii care 
se află in căutarea primului loc de 
muncă sau care sint șomeri repre
zintă 47 la sută în sudul țării și 
25 la sută in nord. Riscă cel mai 
mult să nu găsească un loc de 
muncă următoarele categorii : ti
nerii cu diplome de la liceele uma
niste, tinerii din sud și femeile.

Se manifestă, de asemenea, ten
dința de abandonare a școlii, o ten
dință îngrijorătoare. Motivele care-i 
determină pe tineri să-și întrerupă 
studiile sint, în primul rînd, de 
natură economică.

zează prin apatie, diluarea rapor
turilor sociale și violență gratuită. 
Starea lor de spirit s-ar explica 
prin dezintegrarea socială, mai ales 
prin descompunerea unui sistem de 
acțiune, prin absența dorinței de 
participare.

Dubet dispune descrierea „gale
rei" în jurul a trei noțiuni : dez
organizarea, care dă acestor tineri 
impresia că trăiesc într-un context 
descompus ; excluderea, provocînd 
un sentiment de neputință ; și mî- 
nia fondată pe ură, manifestată 
prin dorința de a înspăimînta și a 
distruge.

„Galera" nu s-ar defini — spune 
autorul— printr-un principiu unic; 
ea ar fi legată mai ales de „decli
nul societății industriale" (capita
liste), de criza unui sistem cul
tural.
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