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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a 

Republicii ZimbabwePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit joi, 5 martie, pe Stephen Chlketa, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipoten-
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în spiritul sarcinilor sublimate la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.
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TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE 
-ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN!

La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a arătat cu claritate necesitatea de a se aplica neîntîrziat și în întregime măsurile stabilite de conducerea partidului în vederea punerii rapide în funcțiune a tuturor obiectivelor de investiții planificate. Din perspectiva acestei sarcini de importanță economică majoră, pe toate șantierele, fără excepție, se conturează o perioadă de eforturi intense, stăruitoare, în care cuvîn- tul hotărîtor II au, alături de constructori, montorii de utilaje. Subliniem acest fapt, deoarece, pe de o parte, pe unele șantiere stocul de utilaje se menține încă la un nivel ridicat, iar, pe de altă parte, racordarea Ia circuitul productiv a numeroase investiții noi este strict condiționată de montarea rapidă a unor însemnate cantități de mașini și echipamente tehnologice.Nu există, practic, șantier care să nu dispună de însemnate rezerve de creștere a ritmului de lucru, de îmbunătățire a activității desfășurate pînă acum, lată de ce este nece

sar ca, In spiritul Indicațiilor date de secretarul general al partidului, fiecare colectiv de constructori și montori să-și analizeze cu realism potențialul de care dispune, să inițieze măsuri hotărîte în vederea folosirii integrale, cu randament deplin a timpului de lucru, întăririi ordinii și disciplinei în muncă, promovării pe scară largă a unor tehnologii de execuție eficiente și rapide.Dar sporirea ritmurilor de lucru depinde, într-o mare măsură, de contribuția directă a furnizorilor de utilaje, chemați să introducă o ordine desăvîrșită în livrări, să asigure expedierea mașinilor și echipamentelor tehnologice pe șantiere, în succesiunea firească de desfășurare a lucrărilor de montaj.Cum sînt respectate aceste exigențe ? Cu ce probleme sînt confruntate unele șantiere și ce măsuri sînt necesare imediat pentru revitalizarea activității constructorilor și mon- torilor ? - iată subiectele investigațiilor noastre pe două importante platforme ale industriei metalurgice : Combinatul siderurgic din Călărași și Combinatul metalurgic din Tulcea.
Pe șantierul Combinatului siderurgic Călărași

RITMUL DE LUCRU - IN CREȘTERE!

ambasadorului

țiar al Republicii Zimbabwe In țara noastră. (Continuare în pagina a V-a).

Noi construcții de locuințe la Bîrlad Foto : Eugen Dichiseanu
Măreață biruință a poporului condus de partid, 

eveniment de însemnătate istorică 
a procesului revoluționar din țara noastră 

„Crearea guvernului revoluționar democratic de la 6 martie 
1945 a constituit un moment de importanță istorică pe calea in
staurării puterii muncitorești țărănești, a marcat trecerea la pro
funde transformări democratice, revoluționare, care au deschis dru
mul înfăptuirii revoluției socialiste și edificării cu succes a noii 
orînduiri în patria noastră”.

NICOLAE CEAUȘESCU

în aceste iile, pe șantierul centralei electrotermice „Progresul" din Capitală se muncește intens pentru finalizarea lucrărilor la acest nou obiectiv energetic
Foto : S. Cristian

Pe platforma Combinatului siderurgic din Călărași, unul din marile obiective de investiții ale actualului cincinal, a avut loc recent, cu participarea beneficiarului, constructorilor și proiectanților, o amplă analiză asupra stadiului și ritmului actual al lucrărilor de investiții. Analiză cu atît mai necesară cu cit la o bună parte din capacitățile care aparțin primului flux metalurgic integrat se înregistrează deja serioase rămîneri in urmă. Printre cauzele care au generat această situație se numără, desigur, și temperaturile scăzute din această Iarnă, dar, nu e mal puțin adevărat, că la apariția restantelor actuale au contribuit în mare măsură neajunsurile proprii, semnalate în activitatea desfășurată pe șantier. Pornind de la această stare de lucruri, s-a analizat cu atenție fiecare capacitate, stabllindu-se noi grafice de execuție mobilizatoare, realiste, punîndu-se accentul pe folosirea Ia maximum a utilajelor din dotare și a forței de muncă, pe îmbunătățirea radicală a ordinii și disciplinei în muncă. De asemenea, la viitoarea fabrică de aglomerare — obiectiv la care se înregistrează o rămî- nere în urmă de circa două luni — au fost suplimentate efectivele de muncitori, sta- bilindu-se și tehnologiile de execuție necesare pentru scurtarea duratei lucrărilor. Pe de altă parte, specialiștii institutului de proiectare „IPROMET*  din București au revăzut documentațiile elaborate, propunînd soluții noi, mai eficiente, prin care se reduce considerabil volumul de beton turnat monolit. Evident, o măsură menită să determine

o creștere simțitoare ■ ritmului de lucru.Așadar, pentru zilele și săp- tămînile următoare, este prevăzut un intens „virf“ de activitate, în care rolul principal revine, cum este și firesc, constructorilor și montorilor. în același timp însă, eforturile acestora trebuie îndeaproape sprijinite de o serie de furnizori de utilaje și producători de materiale de construcții. Astfel, șantierul are strictă nevoie de piatră spartă de ordinul zecilor de mii de tone, dar furnizorii acesteia din Tulcea și Buzău nu au livrat decît cantități neînsemnate ; mari restante Înregistrează și Fabrica de ciment Hoghiz, Centrala „PECO“ în ceea ce privește bitumul, precum și întreprinderea de materiale izolatoare Vaslui la vata minerală.Din lista restanțelor la utl-

lajele tehnologice, strict necesare pentru punerea în funcțiune a noilor capacități, am reținut manipulatorul cu răsturnător la cajă pentru laminorul de profile grele și care avea termen de livrare în ultimul trimestru al anului trecut, dar pe care întreprinderea „23 August" București nu l-a executat nici pînă astăzi ; mașina de scos cu roată cu cupe pentru gospodăria de materii prime cu același termen de livrare, dar nerealizată de către întreprinderea „1 Mai" Ploiești ; caje duode- grosisoare pentru laminorul de profile grele cu termen „de livrare expirat, precum și con- vertizorul de 160 tone cu inel cu fusuri pentru bțeîăr’ia "cil convertizoare nr. 1, ambele nelivrate de Combinatul de utilaj greu din Iași.Munca a cunoscut în ultimele zile ritmuri în creștere, întregul colectiv fiind puternic mobilizat de noile măsuri stabilite, de orintările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv ăl C.C. al P.C.R.
Pe șantierul Combinatului metalurgic Tulcea

IN POFIDA PROMISIUNILOR
Șl MĂSURILOR, RESTANȚELE PERSISTĂîn urmă cu cîțiva ani s-a efectuat o inventariere amănunțită a resurselor energetice refolosibile rezultate din procesele tehnologice de pe platforma Combinatului metalurgic din Tulcea. însemnatele resurse de energie refolosi- bilă existente aici au determinat conducerea combinatului să planifice realizarea unor instalații de recuperare a căldurii gazelor arse de la cuptoarele de feroaliaje. Cele 5 cazane recuperatoare, care sînt proiectate să asigure o econo-

mie anuală de combustibil de aproximativ 75 mii tone, ce urmau să intre in funcțiune încă de acum 3 ani și jumătate. nu au fost finalizate nici în prezent. Mai exact, din 5 cazane au fost puse în funcțiune, în urmă cu un an, două cazane, dar alte 3 se află în
Mihai DUMITRESCU 
Neculai AMIHULESE1 
Cristian ANTONESCU

Se împlinesc astăzi 42 de ani de la Instaurarea, la 6 martie 1945, a guvernului revoluționar-democratic condus de dr. Petru Groza, strălucită biruință politică a oamenilor muncii din țara noastră în lupta purtată, pe făgașul de nouă Istorie a patriei inaugurat la 23 August 1944, pentru edificarea unei noi societăți, mal bune și mal drepte, pe pămîn- tul României.A evoca această măreață victorie înseamnă a scrie epopeea unor evenimente social-politice de o cuprindere și intensitate fără precedent, a unei perioade în care poporul român a avut de soluționat grave și complexe probleme, multe dintre ele de capitală însemnătate pentru destinele sale. Este vorba despre procesul revoluționar al democratizării societății românești și progresul ei, despre participarea angajantă la războiul antihitlerist, despre imperativul e- sențial al reîntregirii țării prin revenirea Transilvaniei de nord-est la trupul țării-mamă de la care fusese înstrăinată printr-un odios dictat imperialist, despre cerința vitală a lichidării urmărilor tragice ale dictaturii horthyste asupra acestei părți a pămîntului românesc, despre comandamentul fundamental al eliberării întregului pămînt al patriei, pînă la cea din urmă brazdă, de sub dominaț’a și oprimarea străină.Participarea susținută a țării noastre la marea luptă a popoarelor iubitoare de pace pentru înfrîngerea Reichului nazist ilustra voința de libertate a poporului român, ura sa împotriva fascismului, grav și profund pericol pentru tot ceea ce însemna muncă, creație, cultură, înalte idealuri umane. De aceea, încă din ziua declanșării insurecției sale naționale armate, poporul român se înregimentase cu trup și suflet alături de Uniunea Sovietică, de celelalte forțe ale coaliției antihitleriste în lupta pentru zdrobirea fascismului. Și în vreme ce sute de mii de fii ai săi îmbrăcat! în haină militară se acopereau de glorie în tranșeele războiului antihitlerist, sîngerînd pentru eliberarea pămîntului sacru al patriei, apoi a Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, în țară alte milioane de oameni nu precupețeau nici

un efort pentru ca frontul antihitlerist să primească tot ceea ce era necesar.Este vorba apoi de multele și grelele probleme pe care le ridica in fața poporului reconstrucția economică a tării. înlăturarea urmărilor războiului, așezarea producției pe temelii noi, de pace. Au fost, tocmai de aceea, zilele, săptămlnlle, lunile ce au urmat lui 23 August 1944 o perioadă de gigantică încordare de e- nergil populare pentru refacerea transporturilor, pentru sporirea pro-
42 de ani de la instaurarea 

guvernului revoluționar 
democratic 

de la 6 martie 1945
ducțlel de materii prime, pentru reorganizarea și reclădirea Întreprinderilor.In același timp, procesul de primenire a vieții social-politice. de înnoire democratică a societății românești, urma cursul înaintării țării pe făgașul transformărilor revoluționare inaugurat la 23 August 1944. Năzuind la noi rânduieli întemeiate pe dreptate și egalitate socială, oamenii muncii din țara noastră au înțeles atunci mai bine ca oricînd că în ei era și număr și putere pentru a impune, pentru a înfăptui aceste prefaceri profunde, pentru a realiza cadrul nou al vieții politice in care făuritorii bunurilor și valorilor materiale și spirituale să trăiască liberi, să fie stăpîni ai destinelor lor, în care munca să fie prețuită ca supremă valoare. O asemenea hotărî- re, o astfel de voință au reprezentat izvorul nesecat al uriașelor acțiuni social-politice din acele zile, săptămfni și luni, în cursul cărora masele populare au impus în frun

tea primăriilor, a prefecturilor oameni noi, corespunzători vremurilor noi pe care le trăia România, reușind la 6 martie 1945 să aducă la cîrma țării întîiul guvern revoluționar-de- mocratic din istoria patriei, guvern condus de omul politic patriot dr. Petru Groza.Din perspectiva anilor care au trecut de atunci, ne apare cu limpezime că la 6 martie 1945 nu s-a petrecut o simplă schimbare a unei formule sau echipe ministeriale, ci, așa cum a- precia tovarășul Nicolae Ceaușescu, o prefacere fundamentală în însăși esența puterii politică, aceasta fiind pentru prima dată în istoria noastră exercitată de un guvern ce era o e- manație a forțelor politice revoluționare ale societății românești, dețl- nînd și folosind pîrghiile puterii In interesul oamenilor muncii. Timpul 
a confirmat pe deplin însemnătatea izbinzii de la 6 martie 1945, poporul român reușind să Înlăture treptat relațiile sociale întemeiate pe inegalitate, pe exploatare și asuprire, să treacă la edificarea unei noi orînduiri — socialismul — în cadrul căreia să-și afle împlinirile Înaltele, supremele idealuri ale poporului — dreptate socială, egalitate în drepturi. demnitatea omului șl a țării, Independența și suveranitatea națională.Dacă în filele marii cărți de istorie a patriei ziua de 6 martie 1945 s-a înscris ca o măreață biruință a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității progresiste, a altor categorii de oameni ai muncii, aceasta se datorează faptului că in fruntea poporului s-a situat cu consecvență partidul comunist. Atunci, în acele zile, săptămîni și luni, cînd efortul de reconstrucție era așa de mare, partidul comunist a trecut cu strălucire un nou examen al istoriei, dovedind că are capacitatea de a elabora o linie politică suplă, realistă, care, avîndu-și temeiul in cele mal scumpe aspirații ale poporului. a fost în măsură să asigure mobilizarea și unirea energiilor revoluționare ale maselor largi populare într-un unic șuvoi re a reprezentat temelia victoriei de la 6 mar-
(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

SCHIȚĂ DE PORTRET COLECTIV DE 8 MARTIE^

Conștiinciozitatea, competenta, 
spiritul gospodărescUn colectiv muncitoresc în care predomină categoric femeile — ele reprezintă nu mai puțin de 85 la sută din totalul personalului muncitor ! — care are, in urma sa, o tradiție de aproape 174 de ani, onorată prin realizări notabile și printr-o binemeritată faimă peste hotare, are toate motivele să fie mîndru. In 1986, planul la export al întreprinderii de stofe din Brașov — un real examen de calitate susținut în fața unor exigenți parteneri externi — a reprezentat peste 80 la sută din totalul producției, fiind îndeplinit și chiar depășit. Nu s-au înregistrat nici un fel de refuzuri de calitate, termenele de livrare au fost respectate cu strictețe. Stofele purtînd marca „Carpatex" sînt bine apreciate pe piața mondială, una din dovezi fiind faptul că întreprinderii i-a fost reînnoit dreptul — acordat de Secretariatul Internațional al Lînii cu sediul la Bruxelles — ca produsele să poarte emblema „Woolmark", ca o garanție în plus a indiscutabilei calități.Am putea afirma, fără teama de a exagera, că textllistele de aici — mun

citoare. Inginere, maistre — țin la bunul renume al unității în care muncesc, ca și la propria lor familie. De altfel, după cum ne spunea tovarășa Marioara Ojog, secretara comitetului de partid, există tendința perpetuării meseriei din generație în generație. Eu

terlocutoarea, că tinerele muncitoare își caută tovarăși de viață tot printre colegi. Pentru ca familia de-acasă să nu se îndepărteze de aceea — mai mare — a întreprinderii.Atașamentul profund față de fabrica unde atîtea generații de muncitoare au
însemnări despre 

activitatea textilistelor 
de la întreprinderea de stofe 

din Brașov

genia Flueraș, acum pensionară, și-a cucerit înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" printr-o muncă tenace, răsplătită pe merit cu această inaltă distincție. Dar locul ei nu a rămas gol : fiica ei — inginera Madelen Preda — calcă pe urmele mamei în vrednicie și competență. La 32 de ani este șefa secției țesă- torie. Eugenia Burlacu. țesătoare cu o experiență de trei decenii, și-a adus fiica să lucreze, ca lăcătuș, la secția mecanicul șef. S-a mai observat, continuă in

devenit oameni adevărați se reflectă în strădania de continuă autodepășire, de înfăptuire a indicațiilor pe care, în cadrul vizitei efectuate anul trecut, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a dat muncitorilor și specialiștilor. tocmai pornind de la tradiția existentă și potențialul tehnic și uman de care dispune unitatea.Aceste prețioase indicații au fost traduse în acțiuni concrete. Cursurile de policalificare au fost absolvite, anul trecut, de peste 1 300 de muncitoare, iar ele își

continuă activitatea și în acest an. Ambiția fiecăreia este să cunoască toate operațiunile ce se execută într-o secție. Specialiștii — între care se află numeroase femei — caută, fără încetare, noi mijloace de sporire a productivității, de ridicare a nivelului calității stofelor : în 1986, datorită aplicării a 27 de noi tehnologii, aproape 500 000 m.l. de țesături „au săltat" peste nivelul mondial al calității, ceea ce reprezintă 5 la sută din totalul producției; creatorii au realizat 1 000 de desene și poziții coloristice noi, deși erau planificate 40...Iată, așadar, motive temeinice de satisfacție. Iar membrii acestui colectiv trăiesc, firește, acest tonifiant sentiment. Stînd de vorbă cu țesătoarele și filatoarele ce au adus faimă produselor acestei fabrici cu o bogată tradiție muncitorească, am simțit că satisfacția este însoțită de conștiința răspunderii.„Este mult mal greu — spun ele — să păstrezi prestigiul cucerit și să ții
Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a IV-a)

IN ZIARUL DE AZI :• Adunări generale de dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid • Cum poate spori valoarea metalului î • Comisiile de judecată — o importantă formă de educare a opiniei publice O Imaginea femeii contemporane — sursă a creației artistice

Drepturile omului — permanent și sistematic

încălcate în lumea capitalului

A
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0 politică profund revoluționară, pentru om, pentru toți fiiiA

țării, o politică a respectului și prieteniei între popoare

Prețuim tradițiile apropierii 
și înfrățiriiCu emoție șl mîndrle patriotică, am studiat magistrala cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului nostru, președintele Republicii, la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, cuvîntare de inestimabilă valoare teoretică și practică ce înfățișează strălucit realizările epocale obținute de poporul nostru în edificarea noii societăți. Un exemplu elocvent al aoestor mărețe împliniri socialiste îl constituie șî municipiul Odorheiu Secuiesc, in care îmi desfășor activitatea, localitate care în anii construcției so

cialiste a cunoscut o dezvoltare fără precedent pe toate planurile vieții economioe șl sociale, asigurând condiții egale de muncă și viață tuturor locuitorilor. In această vastă și complexă activitate, de dezvoltare econom ico-socială a municipiului, instituțiile cultural-educative. printre care și Muzeul în care lucrez, desfășoară o importantă activitate de valorificare a tradițiilor de luptă comună a oamenilor muncii români și maghiari de pe aceste plaiuri. Istoria este un mijloc puternic de educare patriotică, revoluționară a maselor de oameni al

muncii, de promovare a valorilor culturii noastre socialiste.Muzeul nostru dispune de numeroase mărturii deosebit de Importante care ilustrează lupta comună 
a locuitorilor acestor pămînturi pentru libertate și dreptate socială, pentru apărarea împotriva unor năvălitori, pentru eliberarea țării și edificarea, sub conducerea Partidului Comunist Român, a societății socialiste multilateral dezvoltate. Dintre toate aceste momente aș aminti sprijinul important pe care secuii l-au acordat voievodului Mihai Viteazul în înfăptuirea în anii 1599—1600 a primei mari uniri 
a oelor trei principate române. Și aș mai aminti pentru acel Istorici necunoscători din alte țări sau pentru cei ce cu bună știință nu vor să știe că numeroase vestigii scoase la iveală cu prilejul unor săpături arheologice au demonstrat existența 
pe Întreg teritoriul Transilvaniei a

unor așezări statornice, a unor formații tribale din primele secole ale erei noastre, cu sute și sute de ani înaintea venirii primelor triburi maghiare și așezarea lor în teritoriul de azi al Ungariei, iar apoi șl într-o parte a Transilvaniei. Iată de ce consider că noi, istoricii, trebuie să ne sporim contribuția la păstrarea și valorificarea adevărurilor și realităților Istoriei folosin- du-le în nobila activitate de educare patriotică, revoluționară a oamenilor muncii. Or, principalele momente ale luptei comune a oamenilor muncii români șl maghiari de pe aceste plaiuri atestă evident comunitatea Idealurilor lor de libertate, de progres șl bunăstare.
MURANYI Jânosmuzeograf la Muzeul din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita
(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 6 martie 1987

II FAPTELE - ARGUMENTE PENTRU CEI PE CARE II ALEGEM II

COMISIILE DE JUDECATĂ
o importantă formă de educare

a opiniei publice
tn aceste zile continui să se desfășoare adunările și conferințele de 

dări de seamă și alegeri — moment de deosebită însemnătate in viața 
.organelor și organizațiilor de partid, care prilejuiește analiza aprofun
dată, exigentă a activității depuse pină acum, precum și stabilirea măsu
rilor politico-organizatorice necesare pentru indeplinirea. exemplară a 
hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, a indicațiilor și orien
tărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind continua îmbunătățire a 
muncii de partid, economice, politico-ideologice și social-culturale. Tot
odată, adunările și conferințele de partid aleg in noile birouri și comitete 
de partid pe cei care dovedesc înalte calități politice, profesionale și mo
rale, pe cei care prin activitatea de zi cu zi răspund cerințelor statutare, 
principiilor și normelor etice ale partidului nostru.partidului nostru.

Exigența — certitudinea 
înnoirii stilului de muncă. Dimineața am străbătut halele moderne ale întreprinderii de scule și 
elemente __ T__ ~ .Gazdele noastre ne-au călăuzit către un loc de muncă unde, așa cum ni e-a spus, „se realizează ceva cu totul*  deosebit". Aici se produc, în premieră pe țară, frezele inelare pentru arbori cotiți. Este o piesă cu parametri ridicați de tehnicitate. Exactitatea execuției este demonstrată de faptul că, în timpul prelucrării de mare finețe a piesei, nu se admite nici cea mai mică schimbare a temperaturii metalului : contracția sau dilatarea ar determina diferențe de ordinul micronilor. Iată de ce la acest loc de muncă se cere o pregătire profesională de excepție, multă responsabilitate și pasiune pentru meserie. Și corectitudine, o exemplară corectitudine. Toate aceste calități le întrunește tînărul muncitor de înaltă specialitate Vasile Robu, care execută această piesă. Și tot aceste calități au fost evocate după-amiază în adunarea generală de dare de seamă și alegeri a organizației de bază nr. 7, atunci cînd s-au făcut propuneri de candidați pentru noul birou.Cu acest prilej, cel mal des șl mal apăsat au fost rostite cuvintele responsabilitate și corectitudine. Comuniștii aveau un motiv în plus să Insiste în mod deosebit în această privință. Puțin mai înainte, în cadrul dezbaterilor, vechiul birou a fost aspru criticat pentru lipsurile serioase din activitatea sa, pentru folosirea unor metode învechite, anacronice. Și asta tocmai pentru că nu s-a muncit cu destulă responsabilitate, pentru că nu s-a acționat în toate privințele în mod corect. Critica adresată celor în cauză a fost severă. Dar, mai presus de toate, adunarea generală a afirmat cu insistență necesitatea unei primeniri. Nu era vorba doar de fireasca primenire a biroului organizației de bază cu membri noi. Se cerea cu hotărlre adoptarea unui nou stil de muncă : mai concret, mai dinamic, mai eficient, bazat pe metode partinice, pe muncă șl conducere colectivă, pe cea mai deplină responsabilitate șl corectitudine. In legătură cu aceste cerințe au fost amintite, In cadrul propunerilor de candidați, și calitățile celui înttlnit dimineața luerfnd la frezele Inelare, muncitorul de înaltă specialitate Vasile Robu, despre care mai aflăm că este un membru de partid activ, cu inițiativă, neîngăduitor față de lipsuri și care pune întotdeauna umărul la greu. Prin voința unanimă a comuniștilor, el este acum noul. secretar •1 organizației de bază. împreună cu ceilalți membri ai noului birou a și pornit la lucru pentru a Îndeplini mandatul încredințat : mandat de muncă spornică, de exigență șl responsabilitate.

Spiritul nou, revoluționar, 
probat prin fapte. Profeția medie la hectar : rumb știuleți, mai mari din anul 1986. Recoltă cooperativa agricolă Belinț, județul Timiș, tită cu înaltul titlu de Revoluții Agrare".Luată chiar și în realizare este cu totul Valoarea ei crește însă sebit dacă amintim că prea mulți ani de cînd obțineau unele din cele mai recolte de prin partea locului. Drumul acesta, de la ultimele locuri pe județ la unul dintre primele locuri pe țară, cuprinde în el o neostenită muncă și o stăruitoare preocupare pentru aplicarea strictă a tehnologiilor de lucru la cultura porumbului, strădania multor oameni de a produce mereu mai mult, chiar și în condițiile unor neîndurătoare anotimpuri. Drumul acesta demonstrează împlinirea devotamentului fără drămuire, a hărniciei fără preget, ilus-

hidraulice din Focșani.

25 769 kg po- una dintre cele întreaga țară în pentru care de producție a fost răsplă- „Erou al Noiisine, această remarcabilă, în mod deo- n-au trecut la Belinț so slabe

trează spiritul nou, revoluționar, mereu neimpăcat cu bătutul pasului pe loc, cu oploșeala după șubredul paravan al rezultatelor mărunte.25 769 kg porumb știuleți la hectar. Acum cîtăva vreme o asemenea recoltă părea unora un vis. Părea doar unora. Alții eu crezut prin muncă în înfăptuirea lui. Printre acești cutezători se află și comunista Maria Jivcovici, din organizația do bază de la ferma nr. 1 cultura mare. Portretul ei ne e conturat prin fapte de președintele cooperativei agricole de producție, Romulus Vlai- coni :— Maria e întotdeauna prima la lucru, prima în promovarea agrotehnicii înaintate. Loturile el sînt cel mai bine întreținute, iar producțiile cele mai mari. Este și un om de inițiativă. La o adunare generală de partid dinaintea însămîn- țărilor din primăvara trecută ea a propus : „Nu-i destul să controlăm calitatea doar la cîteva rînduri și doar la capăt de tarla. Pentru a nu avea goluri trebuie să fim tot timpul lingă semănătoare pînă în mijlocul fiecărui rind. Și apoi să fim tot timpul lîngă plantă cind are nevoie de noi".Zilele trecute, Ia adunarea generală de dare de seamă șl alegeri, dezbaterile au pornit de la nivelul celor 25 769 kg porumb știuleți la hectar. „Au pornit", deoarece comuniștii n-au socotit nici o clipă această producție drept un record de nedepășit. In darea de seamă și în cadrul dezbaterilor s-a afirmat puternio ideea că noua revoluție agrară, inițiată de secretarul general al parti-

dulul, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înseamnă luptă pentru neîntrerupta depășire a rezultatelor de pină acum. „Chiar și anul trecut recolta putea fi mai mare dacă toți cooperatorii ar fi muncit la nivelul fruntașilor" — a fost una dintre concluziile adunării. Și măsura firească adoptată : „Noul birou va acționa pentru generalizarea experienței celor mai buni". Printre aceștia a fost menționată și Maria Jivcovici. Ea a fost aleasă în noul birou, care e format din cei mai buni dintre cei buni : oamenii inițiativei, oamenii acțiunii, oamenii faptei. Fără îndoială, alegerea unor asemenea comuniști în noul birou va spori capacitatea organizatorică și politică a organizației de partid a fiecărui comunist, va contribui Ia unirea eforturilor tuturor cooperatorilor pentru a face să fie tot bogat rodul ogoarelor.
Calitatea omului — 

meiul unei opțiuni. Se te spune că frezorul Ion a pășit cu dreptul în cincinalul pe care-1 parcurgem : la începutul anului 1986 a fost promovat maistru și tot atunci i s-a Încredințat organizarea producției la linia de axe cardanice de la întreprinderea „23 August" din București. Treabă complicată și de inaltă răspundere : axele cardanice de mari dimensiuni fabricate aici sînt destinate diferitelor ramuri ale economiei naționale și sint exportate in din mal multe continente.Noile atribuții i-au dat multă taie de cap noului maistru. Se reau să fie îmbunătățite unele cruri, iar altele să fie urnite din S-a Început cu măsurile de organizare științifică a producției și a muncii. S-a continuat cu mărirea ritmului de înnoire a produselor. A demarat energic acțiunea de policalificare a oamenilor și de polideser- vire a mașinilor. „E un suflu nou la axe cardanice" — spuneau cei din secțiile colaboratoare.Toate acestea au fost analizate recent în adunarea de dare de seamă și alegeri a
O „NIVELARE IN

Șl EXPLICAȚIILEReparcurgem carnetul de notițe de Ia adunarea pentru dare de seamă și alegeri a organizației de bază de la Facultatea de fizică a Universității din Cluj-Napoca. Conține o mulțime de idei, ■ fapte, experiențe, concluzii importante din și pentru activitatea comuniștilor de aici.Un fapt — asupra căruia vom stărui în rîndurile de față — le-a sudat parcă pe toate lntr-un fascicul de lumină. Despre ce este vorba ? Să cităm din darea de seamă : „Raportăm adunării generale că în sesiunea recent încheiată toți studenții comuniști din facultatea noastră, în număr de 29, sint integraliști și au obținut medii între 8 și 10. Un bilanț ilustrează în semnificativ atît ponsabilitatea pe o dovedesc studenții comuniști pregătirea. sională, cit sabilitatea lor comuniști față de instruirea viitorilor specialiști".Numitorul comun al acestui raport comunist în fața adunării generale este — cum bine se observă — dubla responsabilitate instaurată in mod superior atit la eșalonul celor care trebuie să Învețe, cît șl la eșalonul celor care

care mod res- carefată do lor profe- și respon- profesorl-

transmit învățătura. Iar în adunare s-a argumentat cu numeroase fapte — înce- pind cu analiza periodică, repetată, a activității fiecare fesor pentru rezultate cit mai bune la învățătură, nu ca un scop în sine, ci ca efect al unei munci de calitate, șl conti- nuînd cu antrenarea tuturor Intr-o competiție a autodepășirii, proprie actualei etape a revoluției tehnico- științlflce — că motorul acestui spirit de responsabilitate a fost, prin tot ce a făcut, biroul organizației de bază. Dubla responsabilitate promovată de aceasta — s-a mal argumentat în adunare — a avut efecte pozitive asupra întregului proces de în- vățămînt din facultate.Nu ne propunem să enumerăm aici multiplele argumente a- duse în acest scop. Vom puncta, spre edificare, efectul lor. S-a transmis această dublă responsabilitate pentru învățătură asupra întregii mase a studenților ? Prof, univ. dr. Iullu Pop, decanul facultății, a dat poate cel mal convingător răspuns : „Cînd un grup mare de studenți — In cazul ’de față studenții comuniști care

desfășurate de comunist, pro- sau student, obținerea de

mai
te-poa-Păun

țăribă- ce- lu- loc.

organizației de bază
SUS"
Elconstituie baza acestui grup — se angajează in mod ferm pe calea studiului temeinic, laborios, care elimină aprioric superficialitatea și efortul minim, are loc o nivelare in sus, în sens pozitiv, a rezultatelor la învățătură. Ceea ce s-a întimplat și în cazul facultății noastre."„Nivelare. în sus" — rezultat al dublei res- . ponsabilități — nu este o simplă metaforă. Ea este demonstrată riguros de datele statistice. Procentul de promovabi- litate față de aceeași perioadă a anului trecut înregistrează o creștere de 3,5 la sută la cursurile de zi și de aproape 2 la sută la cursurile serale. Dacă procentele respective s-ar situa intr-o zonă îndepărtată de 100 la sută n-ar însemna practic nimic. Dar — și aceasta este esența „nivelării în sus" — ele se situează la 88,5 Ia sută la cursurile de zi și la aproape 80 la sută la cursurile serale.Dubla responsabilitate are deci de măsură Exprimind muncii de exprimind muncii studenților și profesorilor din această facultate.

nr. 61. Comuniștii au trecut repede peste realizări, concentrlndu-și atenția asupra lucrurilor care mai sint de făcut. A fost ales apoi un nou birou al organizației de bază. în unanimitate, maistrului Ion Păun i s-a încredințat munca de secretar.La puțin timp după adunarea generală am stat de vorbă cu cîțiva comuniști întrebîndu-i : care au fost temeiurile acestei opțiuni ? Răspunsurile au avut multe nuanțe diferite, unele chiar cu caracter personal, dar și două elemente comune : 1. Maistrul Ion Păun este un om dinamic, cu inițiativă, care se va zbate pentru a continua și dezvolta tot ce s-a început bine. 2. Alegerea pe care am făcut-o imbină competența profesională cu capacitatea de acțiune politico-organiza- torică.Ginduri bine chibzuite. Membrii de partid au apreciat la comuniștii aleși în noul birou al organizației de bază trăsăturile morale și politice înaintate formate aici, în școala de muncă, de viață și de activitate de partid a marii întreprinderi bucureș- tene. In alegerea lor au cintărit cel mai mult faptele. De altfel, chiar în adunarea generală cineva spunea : „Faptele vorbesc cel mai bine despre cei pe care îi alegem".11 Întrebăm pe maistrul Ion Păun, secretar al organizației de bază : pentru realizarea căror obiective militează noul birou, la acest nou început de drum ?Acționăm pentru a Îndeplini exemplar mandatul încredințat de adunarea generală, care pune pe primul plan programul de măsuri alcătuit in urma recentei vizite de lucru in întreprinderea noastră a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Biroul și-a întocmit un plan de activitate politică și organizatorică bine chibzuit, ce cuprinde măsuri, termene și responsabilități bine precizate. Primele obiective ? Pînă la 1 Mai vom realiza un nou produs de o deosebită tehnicitate : axul cardanic de mărimea 8 pentru forajul la mare adîn- cime. Pină la 30 iunie vom încheia prima etapă a acțiunii de organizare și modernizare a producției și tot pină atunci vom termina pregătirea tehnologică specială pentru generalizarea lucrului la mai multe mașini. Chiar în zilele următoare vom Începe acțiunea de reconditionare a broșelor, care pină la sfîrșitul anului ne va aduce economii de o jumătate de milion lei. Și aș mai putea adăuga și alte acțiuni. Planul nostru de măsuri este bogat. Vom milita ca și faptele să fie la fel.Popasuri în cîteva locuri din țară, în cîteva organizații de bază în care comuniștii i-au investit cu răspunderi pe cei mai buni dintre ei. Sint oameni pentru care pledează argumentele faptelor. Sint oameni care au și pornit la muncă pentru a-șl, îndeplini pasiune, ționar. noile îndatoriri cu aceeași cu același spirit revolu-
Gh. ATANAS1U 
Dan DRAGULESCU

în această perioadă, de intensă bogată activitate in viața socială țării se desfășoară un distinct și semnificativ al procesului de afirmare a democrației muncitorești revoluționare, respectiv are loc alegerea membrilor comisiilor de judecată pentru următorii doi ani. Este o acțiune care se cuvine să se bucure de atenția cuvenită, avin- du-se în vedere rolul de seamă și contribuția importantă pe care comisiile de judecată pot și trebuie să o aducă la cunoașterea și respectarea legilor țării, la formarea conștiinței juridice a maselor largi, la afirmarea spiritului civic, la întărirea ordinii de drept.Instituție specifică democrației socialiste și dreptului socialist, comisiile de judecată oferă oamenilor munții — participant direct la conducerea treburilor obștești — cadrul potrivit pentru participarea directă și Ia înfăptuirea actului de justiție. Formate din oameni ai muncii — colegi de producție prinderi, locuitori ai aceluiași cartier sau consăteni — comisiile de judecată, existente în toate u- nitățile economice și instituțiile, la sate, în perativele și meșteșugărești, siliile tite a foarte dicii ștesc ale cetățenilor, ori de la unele pricini cu caracter de drept. civil pînă la litigii de muncă. Indiferent de posibilitățile de soluționare juridică a uneia sau alteia dintre categoriile de cazuri, esențial este ca funcțiile principale ale comisiilor de judecată, care formează însăși menirea lor de a fi — apropierea justiției de cele mai largi categorii de cetățeni și, prin aceasta, educarea maselor în spiritul legalității socialiste, antrenarea lor Ia întărirea ordinii de drept — să fie exercitate în mod viu. perseverent, cu tot mai multă eficiență. Este o idee ce trebuie însușită cu limpezime de membrii comisiilor încă de acum, de la alegerea lor, pentru a fi fructificată din plin pe întreaga durată a mandatului ce li se încredințează.Ca orice alt organism obștesc, ea orice componentă a mecanismului complex al democrației socialiste, dar și ca orice organ de jurisdicție, comisiile de judecată nu-și desfășoară activitatea în sfere abstracte, ci in contextul existenței cotidiene, care se reflectă, desigur, și în preocupările lor. Faptele supuse aprecierii comisiilor sînt fapte de viață, dezbaterile purtate în fața lor reflectă opinii și concepții despre viață, incit și punctul de vedere al comisiilor, optica și concluziile lor trebuie să aibă, de asemenea, ecou în viață. Desigur, nu orice pricină înregistrată pe rolul acestor orga-

Și a eveniment

în aceleași între-

nisme este semnificativă, dar optica generală, orientarea generală, practica generală a fiecărei comisii, ca și abordarea cazurilor mai deosebite pot și trebuie să fie străbătute și să reflecte principalele cerințe ale momentului, probleme-cheie ale dezvoltării conștiinței sociale. Iar în perioada actuală, conștiința socială are în prim planul atenției întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, a spiritului civic in viața de toate zilele, stricta respectare a obligațiilor și indatoririlor față de stat, fată de unei atitudinipartea fiecărui cetățean fată de ordinea de drept, față de întărirea legalității socialiste. Aceste cerințe trebuie avute în vedere încă de la începutul mandatului, de fapt încă de la propunerea membrilor care vor alcătui comisiile de judecată și care trebuie aleși dintre oamenii muncii, dintre cetățenii cu reputație neștirbită, care se bucură de stima și respectul celor din jur, iar prin

societate, cultivarea tot mai active din

PENTRU ÎNTĂRIREA LEGALITĂȚII SOCIALISTE

coo-agricole de producție pe lîngă con- populare locale, sînt lnves- se pronunța intr-un evantai larg de situații, de la preju- reduse cauzate avutului ob- pînă la lezarea unor drepturi

fermă, responsabilă față de respectarea normelor de conduită.Rolul de propagatori ai normelor legale, de adevărați catalizatori de conștiință morală, care revine membrilor comisiilor de judecată, poate fi și trebuie exercitat prin atitudine, prin opinie, oricînd o cere viața și nu cu intermitențe, strict dependent de programul ședințelor comisiei. Dar aceste ședințe, în orice caz, trebuie să fie privite ca ocazii aparte de adevărată propagandă juridică și etică, model de poziție morală intransigentă. Simplul fapt al luării in discuție a unei abateri trebuie să stirnească în opinia colectivului ecoul cuvenit, iar conținutul pro- priu-zis al dezbaterilor, adevărurile relevate cu acest prilej să constituie solide' puncte de sprijin pentru activitatea educativă curentă.Caracterul public al activității comisiilor — garanție suplimentară a obiectivitătii lor — oferă posibilitatea polarizării opiniei sănătoasa împotriva abaterilor, a tragerii d« învățăminte din ■ faptele petrecute. Bine chibzuite, măsurile hotărîte de comisii trebuie să constituie e- xemple de obiectivitate. dar și d« fermitate, de spi- intransigență față
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DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE IN ASIGURAREA AUTOAPROVIZIUNARIISEMNIFICAȚIA UNEI ECUAȚIIECONOMICE FIREȘTI
Principiul economic realist al societății potrivit căruia ca să avem 

mai mult trebuie să producem mai mult, întrucit nimeni nu poate con
suma peste cit produce, formează una din motivațiile teoretice și te
meliile practice determinante in domeniul autoaprovizionărli. In fapt, 
este vorba de o „ecuație economică'1 in care termenii reprezintă canti
tăți de bunuri agroalimentare : producție totală ; livrare la fondul cen
tralizat al statului ; livrare directă pe piață. Corelația dintre acești ter
meni este evidentă : cu cit va fi mai mare primul, adică producția totală, 
cu atit mai sigură va fi indeplinirea indatoririlor către stat și, totodată, 
vor fi mai mari și cantitățile de produse rămase disponibile. Cum este 
înțeles acest principiu — și deci cum sint puși in ecuație cei trei termeni 
la care ne referim — in comuna Crasna din județul Sălaj ?Comună arătoasă, mare și bogată (patru sate, 1 356 familii, 7 000 locuitori), cu oameni harnici și buni gospodari, Crasna este „bine văzută" și „bine cotată" în județ pentru realizările sale în domeniile economic, social, edilitar și, nu în ultimul rind, pentru capacitatea organizatorică și experiența dovedite de comitetul comunal de partid, de consiliul popular respectiv.
Planul producțiilor agri

cole Firesc și necesar, pentru a-și asigura o aprovizionare bună, contribuind pe măsură și la autoapro- vizionarea județului, oamenii s-au străduit (unii cu rezultate bune) să producă cantități mai mari de cereale, legume și fructe, să crească mai multe animale și păsări.Pe parcursul anului 1986 — primul din noul cincinal — realizările în acest domeniu au fost superioare anului precedent la toate culturile. 
In lectorul vegetal — cu 828 kg pe

ÎNSEMNĂRI DIN COMUNA 
CRASNA - SALA!

hectar la grlu ; cu 665 kg/ha Ia orz : cu 608 kg/ha la fasole ; cu cantități însemnate la porumb, cartofi, struguri, fructe ș.a.m.d. în zootehnie — efectivele de animale au crescut in sectorul socialist ; s-au menținut la nivelul anului 1985 în gospodăriile populației. Pentru a se sprijini și prin alte căi activitatea permanentă de autoaprovizionare, pe teritoriul comunei au fost organizate și ființează cu bune rezultate cinci gospo- dării-anexă, iar consiliul popular a întreprins șl un șir de alte măsuri menite să ajute populația să cultive mai multe legume și fructe, să crească animale și păsări (a furnizat

semințe, pul șl purcei, a repartizat locuri de pășunat etc.).Dacă nu s-a obținut mal mult în depășirea planului la producția vegetală și animală (fiindcă au existat condiții și posibilități pentru depășiri mai mari), aceasta s-a datorat unor deficiențe care puteau fi înlăturate dacă se acționa din timp și cu mai multă hotărire. Concret : au mai rămas necultivate unele suprafețe de terenuri (ocupate cu drumuri inutile, locuri virane sau năpădite de spini și buruieni) ; o serie de curți mari din sate nu sint încă folosite pentru cultivarea legumelor șl fructelor ; fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte organice a decurs anevoie ; unele lucrări de întreținere a culturilor au fost executate cu în- tirzieri nejustificate ; unii cooperatori (în special de la ferma din satul Marin) nu participă suficient la muncile agricole : 40 nu au lucrat deloc, iar 100 nu au realizat mai mult de 20 de norme ; există substanțiale și nefirești diferențe de producții de la un sat la altul, de Ia o fermă la alta, de la un sector la altul — deși condițiile pedoclimatice, materiale și umane sînt asemănătoare. Aceasta este situația în ceea ce privește înfăptuirea planului la producția agricolă.
Planul contractărilor și a- 

chizițiilor 8 ^ost Îndeplinit anultrecut in proporție de 138 la sută, depășirile fiind în valoare de peste 234 mii lei. Au fost livrate sta

tului — în 1986 mai mult decît tn 1985 — cantități însemnate de cartofi, fasole, ouă și miere de albine, un număr important de păsări și iepuri de casă. Se desprinde insă observația că, în privința livrărilor pe sortimente de produse agroalimentare, au existat discrepanțe mari : în timp ce s-au depășit planificările la bovine, păsări, lină sau fin, indicatorii n-au putut fi nici măcar îndepliniți la porcine, unele legume sau lapte. Un exemplu poate fi edificator : în satul Ratin flecare proprietar de bovine predă la fondul de stat, în medie, peste 1 000 litri de lapte ; în satul Marin — cantitatea respectivă abia se ridică la... 200 litri.
Programul privind auto- 

conducerea și autoaprovi- 
zionarea populației cu pro
duse agroalimentare 8 fost rea' lizat deci — în comuna Crasna, ca în oricare altă localitate din județ și din țară — pe măsura realizării celor două planuri în profil teritorial : cel de producție agricolă și cel de contractări și achiziții. Desigur, in aceste condiții, aprovizionarea populației a fost corespunzătoare — în unele perioade bună și foarte bună — încadrîndu-se în procesul general de dezvoltare și înflorire a comunei. Din unitățile comerțului socialist existente în cele patru sate, populația a cumpărat in anul precedent bunuri de consum in valoare de 30 milioane lei (plan realizat în proporție de 100.2 la sută), s-au efectuat unele lucrări edilitare și de Înfrumusețare, a început construcția altor patru blocuri (însumind 24 apartamente) care se vor adăuga celor 49 de apartamente (in 4 blocuri) ridicate în anii anteriori etc. etc.Dar, cum s-a văzut, se puteau face mult mai multe și într-o comună fruntașă cum e Crasna. în toate domeniile 1 Recunoscînd aceasta deschis și fără echivoc, primarul

Teodor Fillp — un tînăr despre care mulți gospodari ne-au vorbit In cuvinte de laudă, manifestindu-și încrederea deplină în principialitatea și priceperea sa de a conduce comuna și a răspunde de destinul ei — aduce și unele lămuriri binevenite :„O recentă plenară a comitetului comunal de partid, ca și sesiunea din ianuarie a consiliului popular comunal au analizat cu exigență întreaga noastră activitate. Oamenii au evidențiat experiența bună — pentru generalizarea ei — dar, mai cu seamă, au spus deficiențelor pe nume, răspicat, pentru a se putea lua măsuri eficace de înlăturare. Printre altele, vor fi executate lucrări pentru a reda în circuitul a- gricol 102 hectare, se vor mai înființa două gospodării-anexă, vom merge din casă in casă spre a determina pe fiecare cetățean să-și cultive întregul teren din curte și să crească animale și păsări, vom întreprinde cele cuvenite pentru ca toată lumea să lasă la muncă și toate fermele să se ridice la nivelul celor fruntașe ; iar noi, consiliul popular, am început de pe acum să acționăm concret in sprijinul populației cu ceea ce are nevoie în creșterea animalelor. Știind că reali- zlnd producții mal mari veniturile oamenilor vor fi și ele mai mari, iar aprovizionarea mai bună, am prevăzut în Planul de dezvoltare eco- nomico-socială in profil teritorial pe anul 1987 indicatori sporiți — pe cit posibil de atins, pe atit de mobilizatori — in toate cele trei direcții : producția vegetală și animală, contractările și achizițiile, autoaprovi- zionarea"....încrederea in realizarea și chiar depășirea acestor indicatori sporiți se bazează pe realismul lor, pe potențialul și experiența comunei și, nu in ultimul rind, pe hotărîrea de a se evita unele deficiențe din anul trecut.
Gheorqhe M1TRO1 
Euqen TEGLAS corespondentul „Scînteii"

activitatea șl comportarea lor dovedesc grijă reală și combativă față de respectarea fermă a legilor statului și hotăririlor de partid, a normelor eticii și echitățiiFaptul că membrii trăiesc și muncesc zi de cot, cu ceilalți oameni ai oferă multiple prilejuri de a desfășura — permanent, cotidian — o activitate amplă și convingătoare de popularizare a principalelor prevederi legale, a celor mai noi legi șl hotăriri. Exercitarea mandatului de „judecători obștești" îi pune pe membrii comisiilor Intr-un contact mai direct cu legislația, în vreme ce preocupările lor „de bază" îi păstrează intr-un contact permanent și nemijlocit cu cetățenii și cu problematica vieții curente ; din această dublă ipostază a membrilor comisiilor rezultă posibilitatea lor de a explica în mod direct și convingător colegilor de muncă, respectiv concetățenilor, consătenilor, scopurile șl sensurile social-economice ale reglementărilor, legătura lor eu interesele obștești, efectele mal largi ale respectării sau ale nerespectării lor ; tocmai în această direcție potențialul pe care îl reprezintă activul comisiilor de judecată poate și trebuie mai bine folosit, completlnd Intr-o manieră specifică și eficientă alte structuri sau forme și mijloace de cunoaștere gislației.Asemănător cunoașterea șl legale, activul comisiilor de judecată are și o importantă menire in formarea conștiinței socialiste, a opiniei publice. Dezbătut în contextul vieții și comportării colectivului de muncă sau al obștii locuitorilor, chiar faptului relativ mărunt 1 se pot scoate in evidență, în mod mai semnificativ, conținutul mai profund, consecințele efective sau posibile, mentalitățile care l-au generat ori Îngăduit. Astfel, fiecare întrunire a comisiei de judecată, flecare dosar de pe rolul ei oferă prilejul să se întrețină o atitudine activă, combativă față de orice abatere, un climat moral sănătos, intransigent, o opinia

socialiste, comisiilor zi, cot la muncii le

șl popularizare a le-contribuției aduse la însușirea normelor

rit revoluționar șl _ .de lipsuri si manifestări retrograde, de combativitate comunistă. Se poate spune că. mai ales in condițiile exigentei sporite pe care o implică lupta pentru o nouă calitate a muncii si vieții, comisiile de judecată fac parte dintre organismele ce trebuie să se dovedească aliați principali ai respectării legii, ordinii și disciplinei.In perioada actuală, cadrul juridic și organizatoric este incomparabil altul decît acela în care au activat comisiile de judecată in primii ani de la crearea lor. La locurile do muncă s-a generalizat aplicarea principiilor autogestiunil, a normelor noului mecanism economico- financiar. In mod similar, viața localităților cunoaște profunde transformări prin generalizarea principiilor autoconducerii și autofinanțării teritoriale ; reguli noi guvernează legătura organelor locale cu cetățenii, participarea acestora la gospodărirea și înflorirea orașelor și satelor. Toate acestea presupun un spirit civic sporit, implică o atitudine înaintată în viața obștească, de la grija față de avutul obștesc la echitatea participării la lucrările edilitare, și de la raporturile imediate cu concetățenii la răspunderea obștii — expres prevăzută de lege — față de respectarea normelor de conviețuire și ordine publică.Conform uzanțelor și hotăririlor existente, la fiecare început de nou mandat se organizează acțiuni sistematice de instruire a membrilor comisiilor de judecată. Competente și convingătoare, activitățile de acest gen care vor avea loc în perioada următoare se cer a fi pe deplin actualizate, depășindu-se orice cantonare In tehnicism mărunt, complp- tlndu-se însușirea perfectă a normelor legale ce stau la baza funcționării comisiilor de judecată cu explicarea șl Înțelegerea menirii de fond a acestor organisme, a rolului deosebit ce le revine, ca organe de influențare și jurisdicție, în dezvoltarea conștiinței socialiste șl întă
rirea continuă a legalității.

Serqlu ANDON

RĂSPUNSURI CLARE, PRINCIPIALE„Pentru că nu li se facilitează a- vantaje la care nu au dreptul, pentru câ nu li se tolerează încălcarea legalității, unii autori de scrisori se consideră nedreptățiți și persecutați, calomniază în stingă și-n dreapta" — se sublinia intr-un articol publicat de „Scinteia" la începutul lunii noiembrie 1986, intitulat „Respect pentru lege, pentru normele eticii socialiste". în articol se releva, pe baza unei analize concrete, netemeinicia afirmațiilor autorilor unei scrisori din comuna E. Bodnăreaș-Suceava, adresată redacției, care se considerau persecutați, cînd, de fapt, era vorba de unele pretenții ilegale și avantaje la care nu aveau dreptul ; ba chiar, mai mult decît atît, Unii dintre semnatarii scrisorii erau de fapt cei ce încălcau legea și făceau șicane și greutăți cetățenilor. Ulterior, ziarul nostru a mai publicat încă un articol din același județ, tot despre un

avut un ecou pozitiv asupra oamenilor muncii din comuna noastră, care iși exprimă totala adeziune față de constatările redacției.Locuitorii comunei noastre se caracterizează prin respectul profund al legii, al normelor eticii și echității socialiste, condamnind atitudinile reprobabile ale celor care, in loc să muncească, stau și iși pierd timpul scriind neadevăruri la diferite organisme, aducind insulte și calomnii organelor de conducere locale. Da aceea, Împreună cu toți locuitorii comunei noastre, aducem mulțumiri redacției ziarului „Scinteia" pentru modul principial în care a fost rezolvat acest caz“.în răspunsul său. Comitetul jude
țean Suceava al P.C.R. subliniază : „Publicarea în ziarul „Scinteia" a color două articole a venit in sprijinul activității noastre de soluționare justă a scrisorilor, propunerilor, se-asemenea caz, din comuna Pîrteștii de Jos.La puțină vreme de la publicare, la redacție au sosit unele răspunsuri, pa care le redăm in ordinea primirii lor. „Biroul comitetului comunal de partid și consiliul de conducere al C.A.P. Emil Bodnăraș, județul Suceava, citind articolul „Respect pentru lege, pentru normele eticii socialiste", consideră criticile aduse celor nemulțumiți de aplicarea legalității ca fiind juste și necesare a fi cunoscute și de alții. Articolul a avut un ecou pozitiv asupra oamenilor muncii din comuna noastră, mobilizindu-i pentru a-șl uni eforturile, în muncă cinstită, pentru respectul profund al legii și a normelor eticii și echității socialiste".„în legătură cu articolul -Respect pentru lege, pentru normele eticii socialiste- — se afirmă in răspunsul adresat redacției de către Procuratura Republicii Socialiste România — vă comunicăm că în urma verificărilor făcute s-a constatat că hotăririle judecătorești pronunțate fn cauză privindu-1 pe Covariuc Dumitru tunul dintre semnatarii scrisorii care se considera „persecutat* 1 pentru că a fost judecat potrivit Legii nr. 18 și în cele din urmă brava cum că ar fi avut cîștig de cauză — n.n.) sînt vădit netemeinice și esențial nelegale. în consecință, împotriva acestor hotărîri s-a declarat recurs extraordinar, care a fost trimis pentru soluționare Tribunalului Suprem".Locuitorii comunei Pîrteștii de Jos. județul Suceava — se spune in răspunsul biroului comitetului comunal de partid și consiliului de conducere al C.A.P, — au primit cu satisfacție articolul din ziarul „Scinteia", „Relatarea faptelor in conformitate cu adevărul, nu în funcție de interese personale. Articolul publicat a

sizărilor și cererilor oamenilor muncii. Semnatarii celor două scrisori despre care este vorba în articolele publicate sint oameni care prezintă denaturat realitatea. Și nu au făcut o singură dată acest lucru. Ei au scris,în timp, -mal multe scrisori. A- cestea au fost verificate in spiritul legii, de către cadre competente. Rezultatele cercetărilor au fost mereu aceleași — cele reclamate nu s-au confirmat. De fiecare dată s-a discutat cu ei și li s-a explicat de ce nu au dreptate, unde greșesc. Nu au luat în considerare răspunsurile și s-au adresat mereu altor organe centrale. Din cauza sesizărilor neîntemeiate, care au trebuit să fie verificate în conformitate cu prevederile legii, colective de cadre cu munci de răspundere au lucrat în cele două comune perioade lungi de timp. De aceea, apreciem că publicarea acestor cazuri de rea credință șl aducerea lor la cunoștința opiniei publice va fi de natură să-i determine pe autorii celor două scrisori, precum și pe alții care fac sesizări și afirmații calomnioase, cu rea voință, să renunțe la activitatea lor denigratoare. Vom acorda în continuare toată atenția soluționării operative, In spiritul hotărîrilor de partid și de stat, a tuturor propunerilor, sesizărilor și cererilor oamenilor muncii".Răspunsuri clare, principiale, ferme — demne de a reține atenția reclamagiilor respectivi, dar și a altora care iși închipuie că prin scorneli, calomnieri, deformări cu rea credință pot escamota adevărul. Cărora 11 se cuvine amintit nu numai faptul că asemenea încercări sînt sterile, fără efect, dar și un alt aspect — și anume că astfel de practici intră sub Incidența legii.
Neculal ROSCA ’
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CUM POATE SPORI VALOAREA METALULUI?
Intr-un articol pa tema posibilităților de sporire a valorii șl per

formanțelor metalului, publicat în ziarul „Scînteia" din 5 martie a.c., 
a fost prezentată prima parte a dezbaterii organizate cu specialiști de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara. O idee importantă subliniată in 
articolul amintit a fost aceea a răspunderii tuturor factorilor implicați 
In procesul de producție pentru înnoirea șl modernizarea fabricației, 
pentru adaptarea rapidă și eficientă a producției de metal la cerințele 
majore ale economiei. Continuăm prezentarea dezbaterii amintite.

Răspunderea 
pentru buna 
colaborare 

cu furnizoriiRed. Cum »e asigură colaborarea 
eu furnizorii șl beneficiarii, cu facto
rii de resort pentru unirea eforturi
lor tuturor in vederea sporirii cali
tății ți valorii metalului ? Ce pro
bleme se ridică fn această privință ? 
Cum sint soluționate ?

Ine. Silviu Samoileseu : „Este limpede că nu putem face oțel bun din materii prime de proastă calitate. Desigur, în cursul procesului tehnologic se poate interveni pentru corectarea unor efecte ale calității necorespunzătoare a anumitor materii prime, dar numai in anumite limite și cu cheltuieli suplimentare. Pentru o serie de produse din metal s-a instituit regimul de livrare cu asigurarea calității, care reprezintă, de fapt, o garanție a producătorului că produsul muncii sale corespunde In toate privințele, la toți parametrii tehnico-economici, scopului pentru care a fost realizat. Or, dacă produsele finite slnt supuse acestui regim Sever, de ce și celor care ne livrează materiile prime nu li s-ar impune aceleași exigențe 7 Mă refer îndeosebi la furnizorii de fier vechi, electrozi siderurgici, materiale refractare, feroaliaje. Trebuie să recunoaștem că, uneori, presați de cerința de 
a da producție, acceptăm să utilizăm materii prime de calitate mai slabă fi numai noi știm ce eforturi trebuie să depunem pentru a face oțel bun din ele. Una dîn consecințe este aceea că sporesc intr-o măsură însemnată consumurile specifice, peste normele de consum stabilite, deci resursele alocate nu ajung. Cred că se impune o exigență mai mare la recepția finală în unitățile producătoare de materii prime și la furni- sorii de materiale refolosibile, în strinsă legătură cu o dotare mai bună cu aparatură modernă da Control".RED. Nu considerați ci observa
țiile dv. in legătură cu cerința spo
ririi exigenței și răspunderii in pri
vința livrării produselor sint valabile 
ti pentru unitatea dv., in postura de 
furnizor 7Ing. Silviu Samoileseu : „Cu siguranță, da! Este necesar ca, In.general, să crească răspunderea pentru calitatea produselor, cu atît mai mult cu cit in economia noastră există toate condițiile pentru realizarea acestui obiectiv. Se impune, cred, in acest scop să fie mai bine și mai ferm utilizate pîrghiile și instrumentele, inclusiv cele coercitive, pe care le pun la dispoziție mecanismul nos- tfu economic, legile țării".Ing. Gheorghe Pogea : „S-a adus tn discuție problema fierului vechi ; să spunem atunci limpede că siderurgia noastră a ajuns pe o asemenea treaptă de dezvoltare în care este inadmisibilă aprovizionarea cu fier vechi sosit de-a valma, fără o sortare și pregătire corespunzătoare la cei din activitatea cărora rezultă. Dacă trebuie să facem oțel inoxidabil din fier vechi, apoi este necesar ca această materie primă să provină din deșeuri de oțel inoxidabil și nu să aibă o compoziție eterogenă. Este o pagubă, deloc mică, să amesteci resturi de oțel inoxidabil cu alte materiale, pentru că se pierd Importante cantități de elemente de aliere valoroase, pe care le importăm cu mari cheltuieli. De aceea, considerăm ca foarte importante
Toate investițiile planificate
— in funcțiune la termen!

(Urmare din pag. I)diferite stadii de execuție. Despre cauzele care au condus la aceste în- tirzieri am mai relatat in ziarul nostru, criticînd lipsa de răspundere de care au dat dovadă proiectantul, constructorul și beneficiarul.Cum se desfășoară în aceste zile lucrările pe șantier ? O primă constatare : încă un cazan, cel amplasat în apropierea cuptorului nr. 1. se află pe punctul de a fi pus in funcțiune. „Evenimentul va avea loc în maximum 10 zile, ne spunea inginerul Nicolae Simion, coordonatorul lucrărilor de montaj din partea Antreprizei de montaj utilaj chimic din Brăila. Am concentrat aproape 30 de sudori și lăcătuși pentru a executa racordurile la conductele din exteriorul cazanului. Lucrările se desfășoară însă destul de greoi din cauza numeroaselor omisiuni existente In documentațiile de execuție și a defecțiunilor de la subansam- blele trimise pe șantier de Combinatul de utilaj greu din Cluj-Na- poca".Despre ce este vorba 7 In proiectul realizat de institutul „IPKOMET" București, traseele conductelor din •tația de pompare nu aveau orizontalitatea cerută, postamentul pompelor era subdimensionat, planșele de la distribuitoare nu aveau aceeași dimensiune cu conductele cu care urmau să se asambleze. Ca urmare, după ce a fost montată rețeaua de conducte s-a trecut la demontarea șl la amplasarea ei, conform unei alte schițe efectuate de proiectant la sugestia montorilor, precum și la înlocuirea echipamentelor necorespun- tătoare. Acum, cînd aceste remedieri fînt pe punctul de a fi finalizate, nu pot Începe probele cu apă la cazan fiindcă lipsesc cele 3 pompe pe care trebuie să le execute întreprinderea „Aversa" București. De fapt, această Întreprindere are de livrat combinatului din Tulcea 9 astfel de pompe pentru cele 3 cazane recuperatoare care mai sînt de pus în funcțiune aici.Restante foarte mari se înregistrează și la celelalte două cazane recuperatoare. La cazanul de la cuptorul nr. 3, cu excepția celor 3 pompe de care am amintit, toate utilajele se află pe șantier. Echipele de 

măsurile stabilite In ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 20 februarie a.c. pentru Îmbunătățirea gradului de prelucrare și a calității fierului vechi pentru producția de oțel în perioada 1987—1990. De asemenea, se cuvine precizat că și ritmicitatea aprovizionării cu materii prime, prin faptul că influențează utilizarea capacităților de producție și consumurile materiale și energetice, are efecte asupra calității produselor finite".Ing. Ionel Dobrin : „Una din problemele cele mai importante ale acestui an este cum să ne organizăm producția pentru a asigura sporirea,
CALITATE numai produse
de cea mai bună

Idei, soluții, experiențe desprinse 
la o masă rotundă organizată 

la Hunedoara (il)

In medie, la 52 la sută a participării fierului vechi în încărcătura cuptoarelor. Avem, deci, datoria să adoptăm măsuri eficiente cu sens con- .vergent spre adaptarea tehnologiilor în vederea încadrării in această sarcină, fără nici un rabat de la calitatea producției, dimpotrivă, aceasta trebuie să sporească simțitor, asigu- rînd și structura sortimentală planificată, Aceasta presupune ca — independent de ce vor face furnizorii de fier vechi, și este cert că aceștia vor trebui să facă pași hotăriți In direcția sortării mai bune și asigurării calității necesare fierului vechi, așa cum a stabilit Comitetul Politic Executiv — să găsim și noi soluții pentru îmbunătățirea pregătirii acestei materii prime".
Drumul optim 

intre exigențele 
calității și eficiențeiRED. Este limpede că dacă de la 

rigorile calității nu pot fi admise 
derogări, aceeași exigență există și în privința eficienței producției. Cum 
trebuie acționat pentru a ji infăp- 
tuite ambele cerințe, 'la fel de importante ?Ing. Constantin Catrinoiu : „Metalul fabricat trebuie să fie de calitate superioară I Este o deviză de muncă, corectă în esență, care însă trebuie bine judecată, bine analizată in fiecare caz în parte. Teoretic este posibil, și noi am dovedit și practic In numeroasele împrejurări în care a fost nevoie, să se producă oțel care să satisfacă și cele mai mari exigențe. Dar este realmente necesar ca întreaga producție de oțel să fie realizată la acest nivel de exigență 7 Pentru că, este bine să se știe, oțelurile superioare costă mai mult, se realizează cu consumuri materiale și energetice mai ridicate și chiar cu o productivitate ceva mal redusă decît oțelurile obișnuite. Ca siderurgiști, 

montaj de la Antrepriza de montaj utilaj chimic din Brăila după ce au efectuat asamblarea la sol a econo- mizoarelor, vaporizatoarelor și su- praincălzitoarelor au trecut la executarea racordurilor in interiorul cazanului. In ultimele zile însă lucrările au fost oprite. Motivul 7 Pe șantier nu există suficiente forțe pentru executarea lucrărilor de izolații termice. Sudorii. în așteptarea deschiderii frontului de lucru în interiorul cazanului, au trecut la montarea conductei de gaze de la cuptor pină la cazan, lucrare ce va fi încheiată în citeva zile. La cazanul de la cuptorul nr. 2 insă montajul se află abia la început. Practic, a fost realizată doar structura de rezistență a acestuia. întreprinderea „Vulcan" București, cu toate că au trecut mai bine de 3 ani de la expirarea termenului de punere în funcțiune a acestor instalații, nu a livrat încă tamburul cazanului. „Pină nu sosește tamburul, ne spunea Grigore Damianov, inginerul- șef al combinatului cu probleme de investiții, nu pot fi continuate lucrările de montaj la acest cazan. Mari restanțe au și alți furnizori de utilaje. Este vorba de întreprinderea de mașini grele București, care nu a executat încă setul de boilere pentru grupul energetic de 25 MW. iar Combinatul de utilaj greu din Cluj- Napoca mai are de livrat un număr însemnat de armături și de racorduri".Există deci multe neajunsuri care determină tergiversarea punerii in funcțiune a instalațiilor de recuperare a energiei gazelor arse de la cuptoarele de feroaliaje. Din această cauză, in fiecare zi pe coșurile de fum ale combinatului se irosesc resurse energetice echivalente cu peste 200 tone combustibil convențional. Iată de ce este necesar ca ministerele de resort să analizeze cu răspundere situația realizării instalațiilor de recuperare a resurselor energetice refolosibile de la Combinatul metalurgic din Tulcea. să tragă Ia răspundere unitățile care nu-și fac datoria și să întreprindă măsuri eficiente pentru livrarea instalațiilor și montarea grabnică a acestora, în scopul punerii lor' neîntîrziate în funcțiune. 

stntem fn postura de a executa întocmai ceea ce ni se cere, mărcile de oțel și sortimentele și tipodimen- siunile de laminate solicitate de beneficiari. Sînt, într-adevăr, utile aceste oțeluri și laminate, nu ar putea fi oare înlocuite cu altele, mal ieftine, mai economice din punct de vedere al incorporării de substanțe utile 7 Ca oameni cunoscători ai proprietăților metalului am fi de părere că in multe situații se poate răspunde afirmativ la o asemenea întrebare șl am oferi și soluții. Din păcate, in ultimul timp, este tot mal slabă legătura cu beneficiarii metalului și mal ales cu proiectanții care includ in documentațiile de utilaje, instalații sau construcții anumite oțeluri șl laminate".• Ing. Silviu Samoileseu : „Aș putea aduce argumente în favoarea celor susținute de colegul meu. Există la noi „moda" de creștere a solicitărilor de oțeluri aliate și de calitate. Sînt de părere Insă că nu Întotdeauna este nevoie de ele, întrucît caracte

ristici asemănătoare se pot. obține șl cu oțeluri slab aliate și microaliate sau cu bimetale, care satisfac cerințele cele mai importante legate de funcționalitatea produsului în care sînt înglobate. Pot spune chiar că este mai ieftin ca, fn loc să sporim producția de oțeluri aliate, să diversificăm sortimentele de laminate din oțeluri slab aliate sau carbon tratate termic. Un exemplu : din cite cunosc, In industria petrolului sintern singurii din lume care mai producem prăjini dintr-o marcă de oțel aliat cu vanadiu, molibden și crom. In vreme ce fn alte țări prăjinile se realizează dintr-un oțel mal ieftin, cu crom și nichel, dar căruia I se face un tratament corespunzător. Cert este că se impune să ne adaptăm măi bine fabricația la tendințele existente pe plan mondial. Bunăoară, noi producem un singur profil de grindă I. Dar In mal toate țările europene se fabrică mai multe variante ale acestui produs cu caracteristici superioare, printr-o simplă modificare a formei profilului. Eficiența acestei diversificări este deosebită intrucît determină mari economii de metal, in condițiile păstrării performanțelor calitative. Pentru a face șl noi același lucru ar fi necesare, pe de o parte, asimilarea tehnologiei pentru fabricarea celorlalte tipuri de profile economice, care impune și o anumită dotare In laminoare, și, pe de altă parte, organizarea specializării unităților siderurgice In fabricarea acestor profile, pentru a se asigura Întreaga gamă sortimentală necesară. M-am referit la aceste exemple avînd încredințarea că In asemeneaColectivul combinatului siderurgic hunedorean are sarcini Importante, dar și mari posibilități în privința ridicării performanțelor, a valorii metalului pe care 11 produce. S-a desprins limpede din dezbaterea organizată pe această temă că aici, la Hunedoara, aceste sarcini de însemnătate deosebită pentru economia națională sînt tratate cu cea mai mare răspundere, că specialiștii știu ce trebuie făcut pentru a le îndeplini In condiții optime, că se cunosc problemele reale ale producției și se caută cele mai potrivite soluții pentru a le rezolva.
Comeliu CARLAN 
Sabin CERBUAgregate hidroenergetice complexe, cu randament sporitDe peste două decenii, făclnd pe deplin dovada înaltei competențe profesionale, a pasiunii și angajării revoluționare pe frontul muncii creatoare, colectivul de cercetători șl proiectanți de la Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru echipamente hidroenergetice (C.C.S.I.T.E.H.) din Reșița contribuie, prin realizări constant situate la nivelul tehnicii mondiale, la întărirea prestigiului întregii activități științifice românești. Firesc, anul 1987 a debutat in acest centru de cercetări din marea citadelă a focului nestins sub semnul unor noi exigențe, al cerințelor impuse de actuala etapă de modernizare a producției din toate marile unități ale economiei noastre naționale. Principalele direcții de acțiune in cel de-al doilea an al actualului cincinal pentru cei care concep hidroagregate, motoare și echipamente de rulare au constituit subiectul unei convorbiri pe care am avut-o cu dr. ing. lacob Voia, directorul C.C.S.I.T.E.H.-Reșița.— In anul 1987 abordăm un număr de 25 teme de cercetare, prin care ne propunem, pe lingă crearea unor noi modele de echipamente (hidrogeneratoare reversibile axiale și ra- dial-axiale, turbine diagonale), sporirea performanțelor mașinilor, fn sensul creșterii randamentelor la turbinele Francis și bulb și îmbunătățirii parametrilor la unele hidrogeneratoare de tip bulb. O noutate o reprezintă primele studii de echipare a hidrocentralelor prin pompaj cu hidroagregate reversibile de mare putere. Pe ltngă posibilitățile foarte mari de stocare a energiei, hidrocentralele prin pompaj prezintă și alte avantaje economice, dintre care amintim faptul că prin utilizarea agregatelor reversibile se reduce aproape la jumătate consumul de metal. întreținerea fiind mult mai ușoară.— Recent, Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie v-a desemnat responsabili coordonatori ai unui program comnlex de cercetare In domeniul microhidroar'regatelor cu puteri pină la 200 kW. Ce responsabilități vă revin conform acestei învestiri ?— Trebuie să mărturisesc. In primul rînd, satisfacția colectivului în legătură cu această recunoaștere a 

mod trebuie rezolvată problema găsirii drumului optim intre exigențele calității și eficienței".
O propunere: 

standardul 
să caracterizeze 

produsul, nu procesul 
de fabricație!Ing. Constantin Catrinoiu I „S-a spus aici că este necesară o mai mare atenție și, de ce nu, competență In alegerea metalului de care este nevoie pentru o anumită folosință, de aceasta depinzînd eficiența fabricației. Dar nu mai puțin adevărat este că dificultăți tehnologice majore apar și din cauza existenței unor standarde, aș spune, excesiv de detaliate. Să mă explic. în normele internaționale pentru fiecare marcă de oțel sînt prevăzute numai cîteva caracteristici esențiale, urmînd ca alte cerințe legate de performanțele metalului să fie detaliate prin relațiile directe producător-beneficiar. Or, în majoritate, standardele noastre sînt foarte amănunțite, pentru fiecare marcă de oțel impunîndu-se restricții severe pentru fiecare element chimic conținut, precum șl pentru o gamă largă de proprietăți fizico-mecanice. Se merge ații de detaliat incit pentru a produce marca respectivă este necesar să urmăm un proces tehnologic foarte complicat, adesea incompatibil cu tehnologiile moderne cu care se lucrează in prezent. Bunăoară, din experiența șl cunoștințele noastre, din practica internațională știm că pentru profilele fasonate necesare construcțiilor, două prescripții tehnice trebuie neapărat garantate : sudabilitatea și îndoirea. Firește, dacă sînt construcții speciale, care cer ca profilele fasonate să îndeplinească și alte condiții, este normal să producem așa cum este nevoie, dar numai cantitatea respectivă. De ce Insist asupra acestui aspect 7 Procesul de producție este cu atit mai complicat, cu atît mal costisitor, cu cit se impun mai multe condiții, mai multe restricții de ordin tehnic și tehnologic. Este bine, considerăm, ca și standardele existente să fie privite cu ochi critic și reanalizate, punîndu-se de fiecare dată Întrebările : „Este justificat ca tn siderurgie să se facă anumite cheltuieli pentru a produce o marcă de oțel cu toate cele „n“ caracteristici 7" „Toți utilizatorii au realmente nevoie ca marca de oțel respectivă să Întrunească absolut toate performanțele înscrise in standard?" Avem autoritatea morală și profesională de a pune astfel problema, întrucît am dovedit că putem produce orice marcă de oțel, oricit de pretențioasă. De altfel, nu cerem altceva decît o analiză serioasă a standardelor actuale, prin prisma relației optime Intre calitate, oportunitate și eficiență".Ing. Silviu Samoileseu t „Cu alte cuvinte, standardul să caracterizeze produsul, nu procesul de fabricație I Deși unor nespecialiștl 11 s-ar părea minoră această problemă, consider că în revederea unor standarde există Importante rezerve de ieftinire a fabricației metalului, de reducere a costurilor de producție. In special a unor consumuri de feroaliaje, fără a prejudicia cu nimic performanțele mărcii de metal cu o destinație bine stabilită".

succeselor obținute de noi pe linia cercetării și proiectării de micro- hidroagregate. în anii trecuți am definitivat proiecte după care se execută acum, la intreprinderile de construcții de mașini din Reșița și Caransebeș, cinci tipuri de microturbineE. O.S. (elicoidale orizontale cu circuit hidraulic in formă de S) cu puteri cuprinse între 15 și 1 200 kW, folosite pentru căderi de la 2,5 la 20 metri și cinci tipuri de microturbineF. O. (Francis orizontal) pentru căderi de la 10 la 110 metri, cu puteri cuprinse între 30 și 1 200 kW. Tot-
La Centrul 

de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică 
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hidroenergetice 

Reșița

odată, am conceput șl realizăm fn cadrul secției de producție a centrului de cercetări microhidroagregate M.L.U. (de largă utilizare) cu puteri cuprinse intre 5,5 kW și 37 kW, pentru căderi de la 4,5 la 14,5 metri. Pentru acest an, secția noastră de producție are deja un număr de șapte contracte ferme, primele două microhidroagregate, cu puteri de 10 și 20 kW, urmînd a fi livrate beneficiarului — I.J.G.C.L. Alba — pînă la 31 martie. Desigur, problemele care se ridică acum sint absolut noi, însumindu-se în alte 19 teme de cercetare privind microagregatele cu turbine Pelton și Banki. Avem de asimilat o gamă vastă de tlpodimen- siuni, cu puteri de la 2 la 200 kW. Conform estimărilor noastre, în întreaga țară vor fi solicitate peste 900 asemenea agregate, cu o putere instalată de circa 55 000 kW. Pregătim actualmente un lot de agregate pentru diverși utilizatori, inclusiv individuali, ce urmează a fi oferite la preturi foarte accesibile. în calitate de coordonatori ai cercetării șl proiectării, trebuie să asigurăm soluțiile, pină In faza de omologare, ale microturbinelor, definitivarea programelor de cercetare pentru co

O SPECTACULOASĂ IEȘIRE 
DIN ANONIMATin agricultura județului Ialomița, cind se făceau referiri la unitățile cooperatiste fruntașe, exemplificările se rezumau la cooperativele agricole de producție din Grindu,Smirna, Gheorghe Doja, Gîrbovi,Ciocîrlia și Miloșești, la care seadăugau in ultimii ani unitățile din Iazu, Țăndărei, Fierbinți, Amara. Nu puțini au fost cei care s-au mirat cînd la plenara comitetului județean de partid pe probleme de agricultură au fost apreciate elogios activitatea și rezultatele cooperatorilor din Drăgoești, care — în condiții de producție mai puțin favorabile în comparație cu multe alte unități din județ, si avem în vedere atît faptul că această cooperativă nu dispune de posibilități practice de irigat, cît și încărcătura foarte mare de teren cultivat pe braț de muncă — reușește să obțină nu numai producții mari, dar și eficiente.Comuna Drăgoești se află Ia marginea sud-vestică a județului Ialomița, fiind una din localitățile îndepărtate de reședința de județ. Ba mai mult situîndu-se în apropierea Capitalei, o bună parte din forța de muncă tînără s-a angajat în diferite unități industriale și de construcții din București, în aceste condiții, cele aproape 4 000 de hectare au rămas să fie lucrate doar de 250 cooperatori, din care doar 80 în sectorul vegetal. Astfel, pe un braț de muncă revin mai mult de 35 hectare. Chiar dacă se fac aici eforturi deosebite pentru a spori la maximum gradul de mecanizare a lucrărilor agricole, executarea lor la timp și mal ales de calitate devine o problemă nu simplu de rezolvat. Cu toate acestea, în 1986, unitatea și-a realizat planul de producție la marea majoritate a Indicatorilor stabiliți. Comparativ cu media ultimilor doi ani, producția vegetală a crescut cu 23 ia sută, iar în zootehnie cu 26 la sută față de 1986. Un asemenea ritm înalt de dezvoltare, specific mai degrabă unei activități industriale decît agricole, președintele unității, tovarășui Ion Baciu, caută să ni-1 explice Cu acea modestie caracteristică oamenilor care lasă faptele să vorbească. „Este adevărat, nu-l ușor să faci față la un volum atît de mare de lucrări cu o forță de muncă care este departe de necesități, dar nevoia te învață. Totul este să vrei să faci ceva. Cînd am simțit că forța de muncă se împuținează am așezat sarcinile cooperatorilor in funcție de posibilitățile lor. Nu i-am ocolit nici pe acei — ee-i drept nu prea mulți la număr — ce căutau locuri de muncă la umbră. Dimpotrivă, le-am găsit tuturor cite o treabă de făcut. In prezent avem un inventar al forței de muncă care cuprinde practic Întreaga suflare a satului. Așa s-au creat echipele de pensionari care lucrează în legumicultura și la producerea furajelor ; pe această .b'ăjță, a ' fost inițiată colaborarea cu celelalte unități de pe raza comune! și mai ales cu școala, care la noi în comună Iși găsește o fericită integrare în producție, cîștigul fiind de ambele părți. Aș mai adăuga și faptul că această mobilizare a forței de muncă din întreaga comună nu era posibilă dacă nu am fi fost ajutați permanent de comitetul comunal de partid, de organele agricole. Și tot nevoia ne-a învățat ca atunci cînd se execută ogoarele de toamnă, pregătirea terenului pentru insămințat. să lucrăm în două schimburi. Mecanizatorii Intr-un schimb, noi, adică primarul, vicepreședintele, inglnerul-șef, șefii de fermă, șoferii șl cei 15 cooperatori care stăpinesc conducerea tractorului, tn celălalt. Consider că, cel puțin la noi, măsura ca președintele unității 

laborator!, apelînd șl la sprijinul altor specialiști, cum ar fi cei de la Institutul de studii și proiectări hidroenergetice, Institutul de proiectări pentru automatizări și Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru pompe și ventilatoare din București, Consiliul Național al Apelor, institutele politehnice din București și Timișoara șl Institutul de construcții București.— Cum echipamentele hidroenergetice dețin o pondere însemnată în preocupările dumneavoastră, firesc, v-ați referit in special la acest domeniu. Credem că aveți, totuși, noutăți și In celelalta domenii de activitate !— Pe scurt, acestea ar fi : realizarea prototipului primului motor diesel proiectat la Reșița, cu patru cilindri, de 450 CP ; proiectarea hl- droagregatelor pentru Canalul București—Dunăre și a generatoarelor diesel de 630, 800 șl 1 250 kVA pentru nave, precum și a unor tipuri noi de echipamente de rulare, destinate atît pieței interne, cit și exportului.— Una dintre cerințele fundamentale ale cercetării științifice este ridicarea continuă a nivelului calitativ al produselor. Ce iși propune în acest scop colectivul de la C.C.S.I.T.E.H.- Reșița 7— O primă precizare : introducem In acest an fișa de nivel calitativ al produselor. Cercetarea se va face pe modele și prototipuri ale unor subansambluri vitale ale hidrogeneratoarelor (lagăre, arbori cotiți), pentru a se efectua măsurătorile tensiome- trice necesare. Ne propunem să urmărim și îmbunătățirea calității tehnologiilor de fabricație, de montaj și de exploatare, precum și creșterea gradului de industrializare a montajului prin modularizare. în sfîrșit. vom efectua măsurători și vom urmări comportarea accesatelor aflate fn funcțiune la beneficiari. Prin tot ceea ce fntrenrindem, ne străduim ca si in acest an să fim competitivi, să demonstrăm că la Reșița există un puternic potențial creativ, să răspundem îndemnurilor tovarășului Nicolae Ceausescu de a ne situa tn prima linie a înfăntuirii noii revoluții științifice și tehnice.
Ion D. CUCUcorespondentul „Scînteii” 

să fie șl șeful secției de mecanizare a fost foarte binevenită. Cînd afirm aceasta am în vedere mai ales faptul că acest cumul de funcții dă posibilitatea fundamentării intr-o concepție unitară a programului de dezvoltare a cooperativei, program care este legat și condiționat nemijlocit de progresul din domeniul mecanizării. Am să dau un exemplu. A- cum, cind numai o parte din cei 45 de mecanizatori sînt angrenați la executarea reparațiilor, ceilalți participă la efectuarea altor iucrări.
Din experiența C.A.P. Drăgoești - județul Ialomița 

- In folosirea chibzuită a forței de muncă
cum sînt : pregătirea răsadnițelor, transportul îngrășămintelor chimice din gară în unitate, la încărcarea elicopterului cu care fertilizăm cele 1300 hectare de griu și orz".— Tovarășe președinte, să Înțelegem din ceea ce spuneți că sîntețl mulțumit de rezultatele obținute în 1986 ?— Cum să fi mulțumit cînd, fn aceleași condiții pedoclimatice, o fermă realizează aproape 11 000 kg la porumb, iar alta doar 7 000 kg la hectar. Dar nu numai Intre ferme sint asemenea diferențe, ci șl Intre echipe, Intre cooperatori. In adunările generale care au avut loc, dar mal ales in cadrul cursurilor lnvăță- mîntului agrozootehnic, noi am analizat cauzele acestor diferențe, iar pe cei vizați f-am pus să spună unde și cînd au greșit și ce trebuie să facă in 1987 pentru ca aceste deficiente să fie înlăturate. $1 trebuie să spun că avem suficiente argumente pentru a afirma că la noi viitoarea producție agricolă are puse baze temeinice.

REPETĂM ÎNDEMNUL ADRESAT 

CU APROAPE DOI ANI ÎN URMĂ

Urmăriți cu atenție 
această experiență!In „Scinteia" nr. 13 253 din 2 aprilie 1985 se publica articolul „Urmăriți cu atenție această experiență" în care erau prezentate o serie de perfecționări ale utilajelor agricole datorate colaborării dintre cadre teh- <nice din S.M.A., specialiști din institutele de cercetări și din invăță- mintul superior din județul Timiș menite să răspundă Intr-un grad șl mai mare cerințelor producției. De atunci au apărut elemente noi pe care considerăm că merită să le consemnăm.Pornind de Ia faptul că In ultimii ani s-au constatat unele deficiențe privitoare la calitatea semănatului la culturile prășitoare, in special repartiția semințelor pe rînd și adîn- cimea de lucru, datorate pe de o parte coeficientului mare de patina- re a roților de antrenare a secțiilor, iar pe de alta existenței unor limi- tatoare de adîncime necorespunzătoare, s-au căutat soluții tehnice de modernizare a actualelor semănători de porumb și floarea-soare- lui. Astfel, la toate secțiile s-au montat alte limi- tatoare care asigură încorporarea semințelor la adîncimea solicitată de tehnologia fiecărei culturi și s-au atașat greutăți adiționale pe roțile de antrenare a transmisiei secțiilor. cu efect de eliminare a patinăril. Ca urmare a aplicării acestor modernizări la toate semănătorile de prășitoare, in 1986 s-a înregistrat o răsărire uniformă și o mai bună densitate a plantelor.Este cunoscut că un număr însemnat de utilaje, cum sînt mașinile de erbicidat, presele de balotat, cultivatoarele, mașinile de administrat îngrășăminte chimice, precum șl transportul cu două remorci, necesită, pentru acționarea lor, o putere mai redusă; sub 40 CP. De aceea, s-au adoptat soluții pentru reglarea In două trepte a puterii motorului la tractorul U-650. Cea normală la 65 CP șl una de 42 CP, ceea ce a dus la reducerea consumului de motorină cu aproape 30 la sută. Trecerea de la o treaptă de putere la alta se face din cabina tractorului la comanda mecanizatorului.In ultimii ani, seceta prelungită a creat mari greutăți in executarea lucrărilor din campanie, in mod deosebit defectarea frecventă a plugurilor. „Iată de ce — ne-a spus tovarășul Nicolae Doggendorf, directorul trustului S.M.Ă. Timiș — am căutat soluții pentru mărirea fiabilității plugurilor, în care scop am elaborat și aplicat o tehnologie da recondiționare a brăzdarelor prin decuparea părții uzate și înlocuirea ei cu material recuperat de la plăcile de arc provenite de la remorcile casate. Trebuie spus că aceste brăz- dare au dovedit o fiabilitate mărită In exploatare. De asemenea, pentru micșorarea uzurii vîrfului brăzdaru- lui, am adoptat soluția montării unei plăcuțe de oțel detașabile, cu efect deosebit în mărirea stabilității plugului în brazdă și creșterea de cel puțin trei ori a duratei de folosire a brăzdarului", în acest context, merită amintit și faptul că In scopul îmbunătățirii gradului de mobilizare a solului s-a realizat un nou tip de scormonitor, cu organe active interschimbabile și cu posibilitate de poziționare înclinată față de verticala solului.Pentru a răspunde unei sarcini de mare importanță și anume semănatul păioaselor în rînduri dese s-a trecut la modificarea semănătorilor

ÎN STAȚIUNILE DE MECA
NIZAREA AGRICULTURII DIN 
JUDEȚUL TIMIȘ, PREOCU
PĂRI PENTRU REDUCEREA 
CONSUMULUI DE COMBUS
TIBIL ȘI CREȘTEREA FIABI

LITĂȚII MAȘINILOR

— Pentru acest an ce măsuri a 
luat 7— Griul șl orzul insămlnțate 1 toamnă au răsărit uniform și se pre zintă bine. Acum le fertilizăm c îngrășăminte chimice. Pentru cel 2 000 de hectare de prășitoare, ai executat arături adinei din toamni care au fost încheiate la sfîrșiti lunii noiembrie, dind posibilitate sc lului să se odihnească, să se refac: Arăturile s-au efectuat numai c pluguri echipate cu scormonitor, E asemenea, suprafețele ce vor însămințate c Bfeclă de zah; și legume au fo fertilizate cu ci' 40—60 tone îi grășămlnte o: ganlce la hecta Avem pregătii toate cantități: de semințe. Iar specialiștii noț tri au făcut o nouă verificare stării lor de germinație. în șecț! de mecanizare am pregătit toa1 utilajele și mașinile agricole ce v< participa la apropiata campanie c primăvară. Mecanizatorii noștri s rpușit să pună la punct atît mașini: de pregătire a solului, cît și semăn; torile, care sînt probate și testai dc-acum. în întreaga activitate c pregătire a noii producții agricol noi nu facem altceva decît să Ini; turăm deficiențele din anul treci pentru a transpune în practică eli men tele de tehnologie șl de organ zare care au asigurat producții mari din unitățile fruntașe. Face: aceasta conștienți că numai lnvățîr de la cei mai buni, muncind m. mult și mai bine vom reuși să ol ținem producții pe măsura potențu lului productiv al pămîntului pe cai unitatea noastră îl are.

Mihai V1ȘOIUcorespondentul „Scîntei

SUP-48, stabilindu-se distanța de 1 cm între rînduri prin realizarea uni brăzdare de concepție proprie.Din discuțiile avute cu mecanizi torit șl inginerii mecanici din m multe stațiuni de mecanizarea agr culturii am reținut existența uni intense preocupări pentru Imbum tățirea funcționării tractoareli „A 1 800". „Avem un număr ma de tractoare „A-l 800“ In Județ nostru — continuă directorul trusti Iul. Sînt mașini bune, dar pe ba: unor constatări proprii privind fun ționarea lor, am conceput și aplic un număr de 10 îmbunătățiri subansamblele tractorului, care t avut ca rezultat creșterea fiabilităț soluții preluate și de uzina constru toare. Astfel, pentru eliminarea uzi rii rulmenților și pinioanelor din ci tia de viteze, cutia de distribuție carcasa pompelor, am ridicat niv lui constant de ulei din aces subansamble prin modificarea coi duetelor. De as menea. în ved rea menține permanente funcțiune a f trului de ulei d rezervorul inst lației hidrauli am montat i clopot, care, lingă efectul d rit, a permis ec nomisirea ur cantități de 6 ulei la fieca tractor. Ap pentru protej rea pompei ldraulice de btlunea impurităților metalice atrenate de ulei, filtrul a fost mtat din circuitul de refulare în < de aspirație, stăvilind în acest 1 accesul particulelor rezultate d uzura angrenajelor. în scopul evit rii pătrunderii prafului în admis motorului, s-au montat dispoziti care elimină cu totul efectele n gative ale acestuia. Pentru Imbun tățirea răcirii motorului am concep un dispozitiv la ventilator care pe mite absorbția aerului numai pr radiator. Tot astfel, pentru a pr veni slăbirea curelei de ventilator, deci, evitarea supraîncălzirii m torului, s-a modificat întinzătorul a fost mutat din partea inactivă cea activă a curelei".Condițiile de secetă din toamanului 1986 au Impus luarea unmăsuri eficiente pentru mărunțir bolovanilor rezultați în urma arăt rilor. în acest sens, în unități S.M.A. s-au realizat mal multe u laje, care, în urma experimentat s-au dovedit deosebit de utile in pr gătirea unui pat germinativ corespu zător : tăvălugul neted moderniz prin aplicarea a șase rînduri de c țite cu unghi de atac variabil în sp rală, un utilaj compus din două bat rii de sfârimare confecționate d discuri stelate, alternînd cu diset netede turnate din fontă, avi: i intercalate elemente elastice, i n agregat compus din baterii confecționate prin recuperarea discurilor de dislocare de la cabinele de recoltat sfeclă. Tot In ideea pregătirii corespunzătoare a patului germinativ a fost completat combinatoriii actual cu o secție de lucru compusă din două baterii alcătuite din talere de disc uzate.Modul în care acționează unitățile de mecanizarea agriculturii din județul Timiș pentru perfecționarea șl adaptarea mașinilor agricole la cerințele producției, precum și rezultatele obținute pînă acum In acest domeniu constituie dovezi certe ale contribuției acestui important sector fn înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.
Cezar IOANAcorespondentul „Sclnteil*
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O politică profund revoluționară, pentru om, pentru toți CONSTlINCiOZITAIEA, COMPETENTA• 1 •
(Urmare din pag. I)

fiii țării, o politică a respectului și prieteniei intre popoare
Supremul adevăr - munca înfrățită 

pentru viața noastră demnăAm citit cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, în care iubitul nostru conducător a exprimat gindurile și sentimentele întregului popor de pace și muncă înfrățită. Luminosul chip al tării înfățișat de iubitul nostru conducător ne umple inimile de mîndrie. Căci fiecare om al muncii se regăsește prin fapta sa în realizările fără seamăn ale patriei. Noi toți, fără deosebire de naționalitate, sîntem cetățenii unei țări care și-a sporit avuția națională de la 330 miliarde lei in 1930, la 4 715 miliarde lei anul trecut ! Al țării în care producția industrială a sporit de 115 ori față de 1944 ! Ai țării în care roadele pă- mintului au fost sporite de 5 ori fată de anul eliberării noastre ! Da, noi toți sîntem făuritorii acestei patrii înnoite, toate acestea sînt rodul muncii noastre înfrățite — români. maghiari, germani, toți cetățeni ai aceleiași patrii.In toate acestea ne regăsim și noi, cei din comuna Odoreu. La bine și la greu împreună — acesta este modul de viată, de muncă și simțire al cetățenilor comunei noastre, ca șl al tuturor cetățenilor României socialiste. îmi amintesc de unul din momentele de grea cumpănă pentru comuna noastră — catastrofalele Inundații din 1970. Puhoaiele au lovit crunt, fără alegere, numeroase locuințe din satele aparținătoare. Am construit din nou sute și sute de case distruse. Operă de înaltă omenie, aflată sub nemijlocita îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. A- tunci, locuitorii satelor, practic, rase de pe suprafața pămîntului au fost îndrumați să-șl construiască — bineînțeles, cu ajutorul sta

tului — locuințe noi în vatra localității de reședință, Odoreu. Dar cînd a fost la stabilirea loturilor, aproape toți și-au exprimat dorința de a-și ridica noile cămine alături de vecinii dintotdeauna. Și împreună și-au construit case noi mindre, au rămas aceiași buni vecini ca și bunii și străbunii lor : Petru Tămaș și Megyesi Berin- dan, Augustin Pop și Valkal Jozsef, mulți alții, trăind în aceeași armonie, împărțindu-și bucuriile și preocupările comune.împreună, toti cetățenii comunei noastre. împărtășim o justificată nedumerire și indignare, alături de întregul popor, fată de încercările unor cercuri din străinătate, inclusiv a unor personalități politice și culturale din R.P. Ungară de a se amesteca în treburile noastre interne, de a ne da ..sfaturi" cum să rezolvăm o problemă care este de mult rezolvată în chip strălucit — problema națională. Sînt încercări menite să învenineze relațiile de strînsă frățietate, confirmate strălucit de viața noastră, intre oamenii muncii din România. Eu, ca țăran, fiu al acestor plaiuri strămoșești, împreună cu toți ceilalți consăteni, români și maghiari, avem un singur răspuns : aici, în România socialistă, noi. țăranii români și maghiari, oameni al muncii indiferent de naționalitate, vom rămine totdeauna înfrățiți în munca și năzuințele noastre. Nimic nu ne va clinti voința de a păși mai departe ferm, sub conducerea Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru continua înflorire a patriei noastre iubite, Republica Socialistă România I
Petru N1CHITA 
președintele C.A.P. Odoreu, 
județul Satu Mare

țumiri și a da glas profundei 
noastre recunoștințe pentru grija 
permanentă pe care o poartă to
varășul Nicolae Ceaușescu, marele 
patriot revoluționar, luptătorul 
neobosit pentru împlinirea aspira
țiilor noastre de progres, civilizație 
și bunăstare, dezvoltării și înflori
rii patriei, apărării independenței 
și suveranității României, libertății 
și demnității națiunii române so
cialiste — așa cum a reieșit cu 
strălucire și din cuvîntarea rostită 
la recenta ședință comună a con

siliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană. 
11 asigurăm de atașamentul nos
tru nestrămutat față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, de hotărirea noastră 
de a ne îndeplini exemplar sarci
nile de producție ce ne-au fost în
credințate.

Inq. Bruno STRITTER
șef de atelier la secția laminoare 
a Combinatului siderurgic Reșița

bi strînsă unitate și colaborare

Milităm împreună pentru înflorirea 

patriei comune
Sintem de drept, noi, toți cei care 

aparținem acestui pămint, acestui 
popor, adevărații proprietari, pro
ducători și beneficiari ai tuturor 
bunurilor materiale și spirituale 
ale societății noastre socialiste. 
Este simțămintul pe care îl tră
iește fiecare cetățean al patriei, fie
care fiu al marii noastre familii, 
strins unită In jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, genialul condu
cător al mersului nostru ferm pe 
drumul luminos spre zările comu
nismului.

Aparțin cu întreaga mea ființă 
colectivului cetății cu foc veșnic 
viu al Reșiței, vatră a muncii cu 
îndelungate tradiții industriale, ri
dicată la un nou statut economico- 
social in anii construcției socialis
te. Chipul nou al mereu tinerei 
noastre cetăți este reflectarea 
directă a aspirațiilor celor care tră
iesc și muncesc in această așezare 
a hărniciei și demnității. Dezvol
tarea sa impetuoasă reflectă in mod 
grăitor consecvența cu care parti
dul nostru comunist, secretarul său 
general urmăresc promovarea stra
tegiei științifice, revoluționare de 
înflorire multilaterală a patriei, in 
cadrul căreia industrializarea ocu
pă un loc prioritar, fiind temelia 
sigură a progresului rapid econo
mic șl social, a deplinei egalități 
in drepturi a tuturor cetățenilor.

Sînt, in calitate de cetățean ro
mân de naționalitate germană, unul 
din beneficiarii direcți ai largilor 
drepturi asigurate de societatea 
noastră socialistă. M-am născut pe 
acest pămint, care m-a hrănit și

ocrotit, m-am format aici ca om, 
am urmat cursurile unui institut de 
invățămlnt superior, iar acum con
duc un colectiv din cadrul uneia 
din secțiile de bază ale Combina
tului siderurgic din Reșița. Nici o 
clipă nu am simțit, nu am putut 
să simt nici cea mai mică discrimi
nare ; am avut, am și voi avea 
aceleași drepturi și îndatoriri ca toti 
tovarășii mei de muncă, la fel cu 

■toți concetățenii mei — fie ei ro
mâni, maghiari sau sirbi. In Româ
nia nu limba maternă iți hotărăș
te destinul, ci munca, competența, 
moralitatea.

Aș vrea să redau in cîteva cu
vinte cite ceva despre colectivul in 
care muncesc. Firesc, pentru a de
monstra concret cum ne realizăm 
sarcinile, trebuie să apelez la cifre. 
$1 o fac cu satisfacție, amintind 
că in această perioadă înregistrăm 
o depășire cu 6 la sută a planului 
fizic, avind însemnate economii de 
materiale, iar productivitatea mun
cii este realizată in proporție de 
112 la sută. Acestea sînt realizările 
noastre, ale unui atelier unit, a că
rui forță stă in coeziunea noastră 
sufletească. Marian Cristea, Fran- 
cisc Faulhaber, Ladislau Păly, Cor
nel Păsculescu, Ervin Scholtes, 
Gheorghe Ferencz, Dumitru Scin- 
teie, Alexandru Chilianu, Ion Pat- 
zanovski sînt doar cițiva din cei 
care compun acest colectiv de prie
teni și frați, adică fiii unei familii 
din marea familie a patriei.

In numele lor, exprimind gindu
rile tuturor siderurgiștilor reșițeni, 
folosesc acest prilej pentru a 
aduce cele mai sincere mul-

Cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană reprezintă un document de o inestimabilă valoare teoretică și practică, ce îmbogățește cu teze și concepte noi teoria și practica de edificare a noii societăți, punînd în evidență adevărul istoric de netăgăduit că mărețele înfăptuiri ale socialismului sînt rodul muncii unite a tuturor cetățenilor patriei, români, maghiari. germani și de alte naționalități. că în România socialistă problema națională a fost rezolvată just. în mod revoluționar și definitiv. pe baza principiilor socialismului științific, a condițiilor concrete din tara noastră, asigurîn- du-se adevărata egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate.Pe bună dreptate, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că în anii revoluției șl construcției socialiste. pe baza aplicării politicii juste, înțelepte a Partidului Comunist Român, prietenia frățească dintre oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare s-a întărit necontenit, s-a ridicat pe o treaptă superioară. Societatea socialistă a creat comunitatea reală de interese a tuturor cetățenilor, le-a asigurat drepturi și posibilități egale de afirmare și dezvoltare. In strînsă unitate frățească, oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități alcătuiesc marea familie 
a României socialiste, muncesc umăr la umăr, însuflețiți de patriotism fierbinte, pentru înflorirea și progresul patriei comune.Potrivit concepției partidului nostru, exprimată cu o mare claritate In cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. dezvoltarea spiritului revoluționar, a dragostei fată de patrie, a răspunderii și a- tașamentului față de popor. întărirea prieteniei și frăției dintre toți

cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, reprezintă o parte integrantă a muncii de formare a omului nou. cu o conștiință înaintată. constructor conștient al socialismului. „Să dezvoltăm puternic — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— și să educăm întregul nostru 
popor, tineretul in spiritul umanis
mului revoluționar, al frăției dintre 
toti oamenii muncii, dintre popoa
re. in spiritul solidarității interna
ționale, al luptei pentru progres și 
pace in lume !“Mă alătur poziției ferme a întregului popor de respingere categorică a oricăror Încercări de amestec în treburile interne ale țării noastre, din partea oricui ar veni, încercările de a reînvia teoriile horthyste șovine, care au loc actualmente in R. P. Ungară, menite să creeze și să întrețină stări de tensiune și încordare, se izbesc de riposta noastră hotărîtă. Am urmărit desfășurarea lucrărilor plenarelor consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, cuvîntările rostite de participan- ții la lucrări, articolele publicate în presă sub semnătura a numeroși oameni ai muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare. M-am regăsit pe deplin în cuvîntul lor. in articolele lor. am simțit puternic că sîntem un popor unit, că frăția noastră este clădită pe adevărurile muncii, vieții și aspirațiilor comune. Mărețele realizări ale poporului nostru în grandioasa operă de edificare a societății noi pe pămîntul României au la temelie munca unită a tuturor fiilor patriei, indiferent de naționalitate. In aceeași strînsă frăție noi, toți fiii patriei, vom munci fără preget, strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general.
Prof. unlv. dr. Vasile RUS 
șeful catedrei de științe sociale 
de la I.M.F. Tirgu Mureș, 
director al Centrului de științe 
sociale Tirgu Mureș

Prețuim tradițiile apropierii
(Urmare din pag. I)Așa cum arăta toVârâșuî Nicolae Ceaușescu „Istoria trebuie să servească — așa cum am mai spus-o nu o dată — nu accentuării stărilor de lucruri negative, cl apropierii șl înfrățirii intre popoare. Aceasta e valabil, în general, în Europa și în întreaga lume, cu atît mai mult în relațiile dintre România și Ungaria !“Iată de ce îmi exprim, împreună cu toți oamenii muncii din municipiul nostru, profunda nemulțumire față de încercările manifestate de unele cercuri de peste hotare de a denatura realitățile din patria noastră, de a nega indiscutabilele succese obținute de poporul nostru în toate domeniile de activitate. Una dintre aceste mărețe realizări este rezolvarea problemei naționale, asigurarea în fapt a drepturilor egale de care se bucură toți cetă

țenii țării — români, maghiari, germani și de alte naționalități. Incer- ''’cările de a'falsifica adevărurile istoriei poporului nostru constituie un amestec nepermis în treburile interne ale patriei noastre socialiste. Tipărirea în R.P. Ungară a unor cărți și lucrări, a unor hărți și tratate, purtînd chiar girul academiei de științe, răstălmăcesc și denaturează adevărurile istorice ale poporului român, reprezintă o politică contrară intereselor popoarelor din țările noastre.împreună cu toți oamenii muncii din municipiul nostru, români, maghiari și de alte naționalități, îmi exprim, și pe această cale, adeziunea totală față de politica internă și externă a partidului șl statului nostru, angajîndu-ne să nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.

IMAGINEA FEMEII CONTEMPORANE
-SURSĂ A CREAȚIEI ARTISTICE

3O privire oricît de sumară asupra artei românești lncepînd cu primele manifestări neolitice și pină la cele mai noi realizări ale artei plastice contemporane demonstrează pregnant, edificator, faptul că de-a lungul anilor chipul femeii a constituit un constant punct de referință, că ea a fost nu numai un simplu subiect de studiu, ci a oferit prilejul unor exprimări artistice remarcabile. Dacă ar fl să ne gîndim doar la statuetele neolitice cunoscute sub numele de „Venus stea-

topige" — adevărate simboluri ale fertilității — sau la eleganta imagine a statuetelor de la Cîrna — pe care apar primele indicații de costum feminin, dacă ne-am reaminti faptul că tot un chip de femeie a prilejuit întruchiparea emblematicei figuri a „României revoluționare" sau a „României rupîndu-și cătușele pe Cîmpia Libertății", dacă am trece în revistă numeroasele chipuri ale Victoriei pe care istoria artei noastre le-a înregistrat sau, deopotrivă, compoziții și portrete de

femei contemporane care aduc în atenție imaginea femeii-cetățean. a femeii participant activ la toate marile realizări ale epocii noastre, am putea descifra, dincolo de variate forme ale exprimării artistice, o preocupare constantă — aceea de a studia imaginea femeii, dînd în același timp chip concret unor simboluri și realități etern umane.O amplă expoziție deschisă în sălile Dalles vine să ofere o sinteză a acestor preocupări în pictura și sculptura contemporană.

„Cintorea României" Elena Uțâ-Chelaru

închinată Zilei Internaționale a Femeii, deci oferită ca un omagiu în primul rind femeilor, manifestarea în ansamblul ei se remarcă prin contribuții de aleasă calitate artistică, prin lucrări care înmănunchează semnături ale unor prestigioși artiști contemporani.Fără îndoială, portretul personajelor feminine din societatea noastră trăiește în milioane de exemplare originale. Contribuția lor la progresul continuu al țării, stimulată de un cadru democratic, propice tuturor inițiativelor creatoare, este de natură să definească personalitatea femeii în societatea noastră ; personalitate determinată de amplele orizonturi profesionale și spirituale deschise azi tuturor prin instrucție școlară și cultură. Această latură oricît de importantă ar fi nu poate însă cuprinde dimensiunile multiple pe care activitatea femeii contemporane le conține. Pentru că femeia muncitoare, țăranca, intelectuala își conturează personalitatea șl prin gradul de angajare, de responsabilitate socială. Ca cetățean, femeia a pătruns rațional, dar și afectiv legătura indisolubilă intre fericirea personală și contribuția pe care o aduce la fericirea întregii națiuni ca om al muncii și ca mamă. Ea a intrat în viața social-politică în mod firesc, s-a angajat cu pasiune și dăruire în rezolvarea problemelor obștești.Prezența în actuala expoziție a portretelor tovarășei Elena Ceaușescu este exemplară, ele continuîn- du-se intr-un vibrant omagiu adus activității sale

revoluționare, contribuției remarcabile la dezvoltarea învățămintului, științei și culturii românești.Expoziția la care ne referim a selectat imaginile realizate de Lazăr Iacob, Dan Cristian Popescu. Eugen Palade în lucrări care sintetizează în limbajul ar- tei o realitate impresionantă a epocii noastre, afirmarea multilaterală a capacității , creatoare, largul acces spre cele mai înalte trepte ale științei și contribuția la progresul întregii țări, în acești ani ai glorioasei epoci pe care o trăim.Numeroase compoziții aduc în actuala expoziție adevărate omagii acestei afirmări depline a femeii în societatea noastră. Și n-ar fi decît să ne referim la lucrări cum ar fi „Tinerețe" sau „Omagiu" de Geta Mermeze, la imaginea tinerilor conturată de Elena Greculesi, la sculptura Floricăi loan intitulată, de asemeni, „Omagiu", la imaginile Victoriei concretizate de Ion Irimescu și Mihai Coșan, la numeroasele imagini de tineri, dintre care am aminti pe acelea realizate de Virgil Al- mășanu, Grigore Vasile, Gh. Ionescu, Eugen Crăciun, Ligia Macovei, Paul Atanasiu, Sanda Șaramăt și alții. Sînt sinteze artistice moderne care aduc în prim-plan bogăția de idei a epocii actuale în legătură cu viața și activitatea femeilor.Femeile din întreaga lume, indiferent de culoarea pielii sau de croiala veșmintelor, s-au apropiat întotdeauna prin sentimentul fundamental al maternității și nu lntîmplător canoanele frumuseții neoii-

pasul cu cerințele atît de diverse și în continuă schimbare ale partenerilor externi și interni". în adunările generale de dare de seamă și alegeri, ce au avut loc recent în organizațiile de bază, s-a „trecut repede" peste realizări, considerindu-se că ele sînt firești, obișnuite, și că nu este bine să se vorbească prea mult despre simpla îndeplinire a datoriei. S-a stăruit, in schimb, asupra a ceea ce este susceptibil de îmbunătățiri, a ceea ce trebuie întreprins pentru a se elimina carențele, lipsurile ce mai persistă, în spiritul exigentelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu îndeosebi la recentele ședințe ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Căci faptul că un procent atît de mare din stofele țesute aici ajung, ca atare sau sub formă de confecții. în țări de pe toate continentele implică o grijă deosebită față de calitate. concomitent cu preocuparea constantă pentru indicii de eficiență. De unde și necesitatea unei tot mai înalte conștiințe profesionale și răspunderi personale. Mai ales că aici se lucrează în acord direct și nu e greu să se aprecieze calitatea muncii fiecăreia.Aceasta poate fi explicația „zgîrceniei" cu care țe- sătoarea Maria Cazacu, secretara biroului organizației de bază nr. 10. a evidențiat realizările. în fapt deloc neglijabile, planul fiind realizat la aproape toți indicatorii. „Realizările schimbului nostru puteau fi și mai mari, afirmă ea. Ne știm foarte bine plusurile și minusurile. Cred că trebuie să fim neiertători cu cei ce ne-au creat greutăți. Altminteri, rezultatele activității colectivului ar fi fost mult mai bune. Efortul nostru pentru o calitate și o productivitate înalte nu a fost unanim, organizarea mai bună a locurilor de muncă, ordinea și disciplina au înregistrat regretabile carențe ; mai sînt, printre noi, muncitoare care nu-și realizează norma. Iată numai cîteva din motivele pentru care sînt „zgîrcită" cu laudele. Deși sînt numeroase acele muncitoare care le-ar merita pe deplin. Dar automulțu- mirea nu ne este caracteristică. Primii controlori ai produselor sintem noi înșine șl avem răspunderea directă a ceea ce iese pe poarta fabricii".Exportul înseamnă calitate. Iar procentul realizat, la acest indicator, a fost.

în 1986, de 106,2 la sută. Am aflat că nu puține sînt muncitoarele care realizează cîștiguri, in cadrul acordului direct, între 3 000—3 500 lei și care încasează cite 600—700 de lei ca spor de calitate. Este, fără îndoială, rezultatul firesc al preocupării pentru transmiterea și prelungirea unei frumoase tradiții muncitorești, dar și al atenției ce se acordă tuturor formelor de calificare : de la conținutul lecțiilor și eficiența practicii, in clasele școlii profesionale a întreprinderii și pină la cursurile de policalificare, care se bucură de o mare afluență. Să luăm in calcul și ambiția fiecărei muncitoare de a nu rămine în urma celorlalte. Cine nu se integrează în acest efort de autodepășire „furnizează" subiecte „Vitrinei calității". Și nimeni nu dorește să fie „vedetă" în această vitrină.Toate acestea ne-au fost relatate in treacăt, ele in- trînd în firescul cotidian. Am înțeles, însă, atit din cele spuse, cit și din omisiuni că în această neînduplecată autoexigență se află „secretul" realizărilor la export ale acestui reputat colectiv. Interlocutoarele noastre au preferat să ne vorbească mai mult despre ceea ce consideră ele că nu a atins nivelul înalt, ștacheta pe care singure și-au impus-o : utilizarea mai bună a timpului de lucru („sînt unele „abonate" la învoiri și absențe nemotivate"), despre staționarea unor utilaje, datorită unei defectuoase întrețineri și unor reparații de mîntuială, gospodărirea cît se poate de judicioasă a materiei prime („mal sînt muncitoare care o risipesc sau nu-și dau suficientă osteneală pentru a o valorifica superior").— întreprinderea noastră are o vîrstă memorabilă. Dar utilajele sînt noi. moderne, ne spunea țesă- toarea Maria Cristescu. Ni s-au încredințat valori materiale de care trebuie să avem multă grijă, să le întreținem pentru a le obliga să producă mult si bine. Aceasta este prima noastră îndatorire".Am consemnat, cu o reală satisfacție, cuvintele fi- răresei Elena Iordache. ale țesătoarei Eugenia Burlacu și ale multor altor destoinice textfliste din această Întreprindere brașoveană. din care am desprins voința de a realiza, în cele mai bune condiții, exportul — acest important indicator de plan, care exprimă gradul de competitivitate al produselor, cartea de vizită a acestui destoinic colectiv muncitoresc.

tice, simbolizate prin acele „Venus steatopige" la care ne refeream la începutul acestor rinduri, recurgeau la o reprezentare a femeii în plenitudinea formelor ei rotunjite de viața pe care se pregăteau s-o ofere lumii. Cel mai bogat și mai omenesc sentiment, maternitatea, a inspirat de altfel de nenumărate ori pictura românească. Portretele de mame cu copii ale lui Tonitza, Iser sau Ressu, figurile de țărănci cu copii pictate de Dumitru Ghiață, admirabilul portret al femeii ce-și ține în brațe pruncul din binecunoscuta compoziție „Țărani" realizată de Corneliu Baba sînt exemple dintre cele mai reprezentative. Regăsim această preocupare și pe simezele sălii Dalles. O regăsim în compoziții cum sint acelea semnate de Ion Pop Negreș- teanu sau Tanasis Fapas. Imaginile pline de avînt tineresc, imagini închinate păcii de Octav Grigorescu, Sabin Bălașa și Constantin Apostol, nu fac decît să accentueze ideea luptei dintotdeauna a femeilor pentru a-și apăra copiii de flagelul războiului, de a contribui prin toate mijloacele la menținerea păcii.Aura de frumusețe șl de puritate cu care artiștii au înconjurat femeia se cade s-o înconjoare mereu, la orice vîrstă, în orice îndeletnicire, oricît de măruntă sau oricît de strălucită și plină de răspundere. Asemenea omagii răzbat și de această dată din lucrările semnate, de Ion Popescu Negreni, Grigore Vasile, Constantin Nițescu, Brăduț Covaliu, Dan Con- stantinescu, Elena Uță-

Chelaru, Viorel Lăzărescu, Georgeta Năpăruș, Costin Neamțu sau in sculptură din lucrările Gabrielei Ma- nole-Adoc și ale lui Dumitru Pasima.Florile, ca șl peisajele sint categorii tematice ale picturii noastre, capabile să aducă bucurii festive, să pună în valoare delicate mișcări sufletești. Iată de ce investigarea atentă a unor anotimpuri și spații românești făcută prin intermediul corolelor delicate sau al evocării plaiurilor românești dobindește, în actualele condiții, o elocventă semnificație. Imagini cum sint acelea realizate de Viorel Mărginean, Ion Gheorghiu. Vasile Celmare, Mihaela Nica. Constantin Blendea. Horia Paștină, Constantin Piliuță. Eugen Popa, Ion Sălișteanu, Gheorghe Șaru. Augustin Costinescu, Angela Popa- Brădean și alții descoperă, dincolo de frumusețea, de armonia motivului, farmecul ascuns, capabil să Je integreze intr-un limbaj modern cu multiple posibilități de sugestie.Indiferent de modalitatea stilistică, lucrările expuse, în ansamblul lor, relevă faptul, esențial, că femeia și-a cîștigat prețuirea tuturor, că artiștii au reușit să o înalțe prin lucrările lor spre cerul simbolurilor celor dinții ale lumii. Iată de ce, în preajma zilei închinate femeilor, li se cuvin laudele și mulțumirile tuturor, căci ale lor sint nenumăratele realizări și strădanii, izvorul însuși al vieții.
Marina PREUTU
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• însemne ale neîntre
ruptei NOASTRE DĂINUIRI. In satul Sînnicolaul Român, aparținînd comunei Cefa din județul Bihor, se efectuează cercetări arheologice începind cu anul 1981. Așa cum ne comunică tovarășul Sever Dumitrașcu, directorul Muzeului Țării Cri- șurilor din Oradea, au fost surprinse aici mai multe niveluri de locuire incepînd din epoca neolitică și pînă în perioada feudalismului dezvoltat. Foarte bine reprezentată arheologic este civilizația dacică, în anul trecut, bunăoară, fiind date la iveală valoroase vestigii aparținînd dacilor liberi din perioada stăpinirii romane în provincia Dacia. intre care 13 locuri de cult. S-a descoperit de asemenea un puternic strat de cultură aparținînd populației românești din secolele VII—XIII-XIV. în 1986 au fost identificate 4 locuințe din această perioadă. din care una a fost dezvelită complet. și un complex de cuptoare, cuprin- zind 6 cuptoare probabil gospodărești. S-au mai scos la iveală piese ceramice, unelte, podoabe (cercei, mărgele), toate la un loc atestind existența unei așezări rurale statornice. cu adinei și trainice rădăcini pină in epoca dacică.

pro- Intre prin frag- marl litri,

• AMFORELE CU INSCRIP
ȚII DIN ANTICA TAMASIDAVA. Am mai relatat la această rubrică despre descoperirile arheologice din așezarea dacică fortificată de la Răcătău. unde a fost localizată antica Tamasidava. Astăzi revenim eu alte noutăți pe care ni le comunică arheologul Viorel Căpitanu de la Muzeul județean Bacău. Au fost scoase la iveală aici, între altele, numeroase duse ceramice elenistice și romane, acestea, amforele se detașează net numărul lor — cîteva sute întregi și men tare — prin diversitatea lor (cele au capacități cuprinse între 44—66iar cele mici între 5—12 litri), indicii sigure ale transportării lor cu vase comerciale mari -— ------- — o:—‘Răcătău. fore nu de șase toartă, apare titulatura proprietarului, precum șl numele ceramistulul care le-a realizat. Pină în prezent s-au descoperit amfore de Cos, Sinope, Heracleea Pontică etc., ce amintesc de proprietari precum Forvantos, Teutas, Antoniu, datați lntr-o perioadă cuprinsă între secolele IV î.e.n. șl I e.n. Două din aceste amfore au inscripții realizate cu vopsea roșie, situație practicată la vremea aceea pentru a se recunoaște la prima vedere încărcătura de pe corăbii. Descoperirile la care ne-am referit în aceste rinduri furnizează, așadar, prețioase știri cu privire la comerțul înfloritor întreținut de locuitorii Tamasidavel cu mari centre economice ale lumii antice situate în insulele egeene sau pe coastele Asiei Mici.

care le urcau pe Șiret, pină la Marea majoritate a acestor am- sint ștampilate, dar la un număr dintre ele, pe gitul lor sau pe

© ARIPI ROMANEȘTI. In numă- rul 1 din acest an al publicației „Lupta întregului popor", pe care o editează Comisia română de istorie militară, este publicat un interesant articol privind prestigioasa participare românească la întîiul concurs aviatic militar din lume, desfășurat în perioada 8 octombrie — 28 noiembrie 1911 în Franța, lîngă Reims. Așa cum arată autorii articolului, dr. ing. Alexandru Nica și dr. Gelcu Maksutovici, la întreceri au participat 31 de aparate de cele mai diverse construcții. Aparatul cu numărul 8 aparținea constructorului-inven- tator Henri Coandă și prezenta originale soluții tehnice care l-au impus atenției generale : era singurul avion bimotor din concurs șl primul din lume la care se soluționase cu succes problema utilizării a mai mult decît un singur motor. Așa cum subliniază presa de specialitate, și alte soluții (precum profilul aripii, fuselajul, trenul de aterizare etc.) avansau idei tehnice originale, reușite de mai din îndelungata nești, cu atîteaprogresul și dezvoltarea aviației mondiale.
anticipînd înfăptuiri și tîrziu. Așadar, un episod istorie a aripilor româ- marcante contribuții la

ARHIVISTIC VAS-editat de curînd subGenerale a Arhivelor catalog de documente
• TEZAUR 

LUIAN. A fost auspiciile Direcției Statului un masivpăstrate în fondurile arhivistice vasluiene. întocmit de Grigore Găneț și Costică-Ioan Gârneață, catalogul cuprinde 1 222 de rezumate ale unor documente emanate în perioada 1399—1877. Informațiile furnizate de ele sînt extrem de numeroase și privesc istoria economică, socială, politică și culturală a țării și, în acest cadru, cu deosebire. a meleagurilor vasluiene. Cele mal multe dintre ele sînt hrisoave, cărți domnești, hotărnicii de moșii, jalbe, rezoluții ; ele aruncă interesante lumini asupra vieții economice, relațiilor sociale din diferite epoci ; adeseori ele aduc știri privitoare la evenimente social-politice care au marcat istoria patriei. Un uric dat de Aron-Vodă, la 1594, lui Teodor Chiriac amintește, bunăoară, de un pretendent la domnia Moldovei — „cînd s-a fost ridicat acest lotru ce s-a numit Patru asupra țării noastre". O adresă din 1835 a Departamentului Treburilor din Lăuntru către autoritățile ecle- siastice din Huși recomandă să fie sprijinite eforturile unor neguțători de aici pentru înființarea unei zalhanale, căci „cu cît vor fi în lăuntru țării mai multe fabrici lucrătoare pentru cele de trebuință țării, cu atrt va fi îmbelșugare și leftinătate mai mare". Mai multe scrisori ale doctorului Carol Davilla, inspector general al Serviciului Sanitar al armatei noastre, sint adresate în 1877 „Societății doamnelor bîrlăde- ne pentru ajutorul ostașilor români răniți", mulțumindu-le pentru patriotica lor strădanie ori anunțindu-le că corturile cumpărate din ofrandele strînse de acestea au sosit la Divizia a IV-a la Turnu Măgurele. O scrisoare a lui Vasile Alecsandri anunță că poetul pusese la poștă, pe adre- din fi la l în
sa aceleiași societăți, 60 de exemplare < jloemul „Dumbrava Roșie" pentru a vîndute în folosul spitalului instituit Birlad pentru îngrijirea soldaților răniți războiul neatirnării.

Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Zimbabwe
(Urmare din pag. I)Inmînind scrisorile de acreditare, ambasadorul STEPHEN CHI- KETA a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Canaan Sodindo Banana și a primului ministru Robert Gabriel Mugabe, un mesaj de salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și bunăstare pentru poporul român.In cuvîntarea prezentată de ambasador sînt evidențiate bunele relații pe plan politic dintre cele două țări, subiiniindu-se contribuția vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu in Republica Zimbabwe la continua a- dincire a legăturilor de prietenie și colaborare dintre popoarele român și Zimbabwean. Reliefindu-se progresele Înregistrate în dezvoltarea cooperării economice, in creșterea volumului schimburilor comerciale, la care a contribuit lărgirea raporturilor pe linie de partid și guvernamentală. in cuvintare este exprimată do

A apărut:

NICOLAE CEAUSESCU
9

Cuvintare la ședința de închidere 
a programului de pregătire și instruire 
a organizatorilor de partid, președinți 

ai consiliilor unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste

— 24 februarie 1987 —
EDITURA POLITICA

Măreață biruință a poporului 
condus de partid

(Urmare din pag. I)tie 1945. Cu îndreptățire se poate spune că prin lupta sa eroică din ace* * * perioadă, prin marile sale resurse de adincă înțelegere a imperativelor epocii, partidul s-a statornicit mai adine și mai profund în inima oamenilor muncii, aceștia înțe- legînd mai bine că el este nu numai exponentul cel mai fidel al intereselor lor. ci și forța politică chemată de istorie să-i conducă în lupta pentru înfăptuirea acestora.

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare): Gaițele — 18; (sala Amfitea
tru): între cinci și șapte — 18; (sala 
Atelier): Papa Dolar — 18; (sala Stu- 
dio-99): Chipul femeii tn artă „Spec- 
tacol-expunere pe bază de diapozi
tive" — 16,30
• Filarmonica „George Eneacu* 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Cristian Mandeal. 
Solist: Valentin Gheorghiu — 18

La 6 martie, poporul ghanez sărbătorește Împlinirea a trei decenii de la proclamarea independentei, act memorabil care a pus capăt unei lungi perioade de dominație străină și a deschis o pagină nouă, de prefaceri economico-sociale in viata țării.Situată in regiunea de vest a Africii, acolo unde se deschid larg apele Golfului Guineea. Ghana este unul dintre statele de mărime medie ale continentului. avind o suprafață de 238 587 kmp și o populație de 11,3 milioane locuitori. Ea dispune însă de mari bogății naturale, ceea ce i-a adus denumirea de „Coasta de Aur". Pe cimpiile sale se cultivă cacao (locul al treilea în lume), bumbac. trestie de zahăr, orez, iar în subsol se găsesc mari rezerve de diamante, aur. minereu de bauxită și fier.Devenind stăpîn pe propria soartă. poporul ghanez s-a an

I REALEGERE. Realegerea IulHelmut Kbhl in funcția de cance- I iar al R.F. Germania și, probabil, | numirea membrilor cabinetului vest-german vor avea loc la 11 mar- ■ tie, informează agenția D.P.A. La 18 martie, Kohl ar urma să pre- 1 zinte în Bundestag declarația de politică generală a guvernului, iar la 19 și 20 martie, forul legislativ I va dezbate programul noului guvern federal.CONSILIUL G.A.T.T. a hotărft crearea unui grup de lucru care va examina cererea Chinei privind reluarea, statutului ei de parte I contractantă la G.A.T.T. Cererea chineză- în acest sens a fost pre- I zentată-oficial în Iulie anul trecut, I precizează agenția China Nouă.PLENARA. La Lima s-au desfă- jurat lucrările plenarei C.C. al Partidului Comunist Peruan. Parti- I cipanții au analizat situația politică din țară și principalele sar- I cini ale ^partidului în perioada pină la lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.C.P., care se vor des- . fășura la sfirșitul lunii mai. Documentul adoptat la încheierea lucră- I rilor subliniază că, in condițiile ac
MOSCOVA 5 (Ager- 

I preș). — La 5 martie 
| la ora 15,43 (ora Mos

covei), a avut loc 
| joncțiunea dintre nava 
| cosmică de transport 

„Progres-28" și com- 
I plexul orbital pilotat 
| „Mir Soiuz-TM-2", a- 

nunță agenția T.A.S.S.
I Căutarea reciprocă, a-

R. S.A. și Namibia, teritoriu acaparat în mod abuziv de rasiștii sud-afri- cani. Ea se impune atenției generale și datorită politicii provocatoare promovate de Africa de Sud pe plan extern. în ultimele luni, regimul de la Pretoria a organizat un șir de acțiuni agresive de amploare impotriva Angolei, Botswanei, Swazilandului, Mozambicului, soldate cu distrugeri și victime omenești. Astfel, operațiunile militare declanșate la 19 decembrie 1986 impotriva Angolei, sub pretextul urmăririi luptătorilorS. W.A.P.O., au continuat și in cursul lunii ianuarie, trupele sud-africane pătrunzind pe o distanță de circa 100 km în interiorul tării. Ele . se află și in prezent pe teritoriul acestui stat. Grave prejudicii au adus incursiunile R.S.A. impotriva Mozambicului. într-o declarație recentă, primul ministru mozambican, Mario Machungo, a anunțat că peste 100 000 de mozambicani și-au pierdut viața în ultimii ani, ca urmare a războiului nedeclarat la care recurge Africa de Sud împotriva țării sale. Aceste acțiuni samavolnice, condamnate cu tărie de opinia publică mondială, urmăresc să destabilizeze situația internă din țările vizate, să le slăbească din punct de vedere economic și politic pentru a le menține sub o continuă presiune.Departe insă de a se lăsa intimidate, statele din „prima linie" participă tot mai hotărit la lupta pentru lichidarea rușinosului regim de apartheid. La inițiativa lor și a altor țări africane, zilele trecute. în Consiliul de Securitate au avut loc dezbateri in legătură cu situația din R.S.A., in cursul cărora numeroși vorbitori au infierat cu cea mai mare energie nesocotirea de către Pretoria a rezoluțiilor O.N.U., cerind ridicarea imediată a stării de urgentă, eliberarea prizonierilor politici. încetarea acțiunilor agresive impotriva statelor africane vecine. Din păcate, dezbaterile acestui for nu s-au încheiat cu rezultatele așteptate. Proiectul de rezoluție propus de un grup de țări nealiniate, care prevedea obligativitatea unor sancțiuni cuprin

Putem afirma cu legitimă mlndrie eă un drum lung, o cale uriașă au fost străbătute din acel fierbinte martie al anului 1945, drum pe care o etapă distinctă a inaugurat-o istoricul Congres al IX-lea. Sub impulsul și cu contribuția hotărîtoa- re a gîndiril novatoare, cutezătoare și a vastei activități politico-organi- zatorice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, perioada inaugurată de marele forum comunist din Iulie 1965 a reprezentat un răstimp In care marile energii creatoare ale poporului au fost puse pe deplin in valoare pentru înfăptuirea celor mai grandioase programe de dezvoltare soclal-economică din întreaga noastră istorie, epoca în care s-au obținut mărețe succese in edificarea unei Românii puternice, moderne, libere și suverane. Țara dispune astăzi de o economie puternică, modernă, armonioasă ; in 1986 avuția noastră națională se ridica la 4 715 miliarde lei, iar valoarea fondurilor fixe la aproape 3 000 miliarde lei. A crescut necontenit producția industrială — In 1986 aceasta a fost de 115 ori mai mare ca în 1944 — s-au dezvoltat puternic ramurile ei de bază, purtătoare ale progresului tehnic. Agricultura, reorganizată pe baze socialiste, s-a dezvoltat puternic, producția agricolă fiind în anul trecut ,de peste 5 ori mai mare ca în 1944. Au cunoscut o înflorire fără precedent știința, învățămintul, arta și cultura, întreaga activitate de formare și educare a omului nou. S-a realizat a- proape o reconstrucție generală a orașelor țării, s-a acționat și se acționează cu o neabătută consecvență pentru dezvoltarea și reorganizarea satelor.S-a asigurat dezvoltarea puternică a formelor democratice de conducere a societății, făurindu-se un cadru, unic în felul său, de participare a tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, in tara noastră nu numai că s-a formulat teza făuririi socialismului eu poporul și pentru popor, dar s-a și făcut totul pentru a se da un conținut real acestei teze, pentru a se «sigura participarea activă, efectivă și conștientă a tuturor oamenilor muncii Ia adoptarea hotăririlor. Ia elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare, a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru. S-a pornit în acest sens de la adevărul că numai în măsura în care poporul iși asumă de
cinema

• Locuri in inimă: PATRIA
(11 88 25) — 8; 11; 13; 15; 17.15; 19,30
• Punct... și de la capăt : GRTVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 12.
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Toate pinzele tuș (seriile I—II): 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 18,30
• Secretul lui Bacchus: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,30; 14: 16,30; 19
• Sania albastră: LIRA (317171) — 
15; 17; 19, POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19
• Tntllnlre in Atlantic: PACEA
(71 30 85) - 15; 17; 19, VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Ne vom întilni in metrou: TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 13; 
17; 19
• Chipul femeii în filmul contem
poran: LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Pacea victorie a rațiunii: CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copii : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 17:19
• Mari regizori, mari actori: SCALA 

rința de a se întări pe mal departe conlucrarea multilaterală dintre România și Zimbabwe.Primind scrisorile de acreditare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru mesajul transmis și a adresat președintelui Canaan Sodindo Banana și primului ministru Robert Gabriel Mugabe urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul Zimbabwean.în cuvîntarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu se relevă, cu satisfacție, că între Republica Socialistă România și Republica Zimbabwe se dezvoltă cu succes bune relații de prietenie și colaborare, statornicite încă din perioada luptei poporului zimbabwean pentru independență națională și libertate. Sînt subliniate posibilitățile existente pentru extinderea în continuare a schimburilor comerciale șl a cooperării economice, pe baze reciproc avantajoase, apreciindu-se că trebuie făcut totul pentru a se va

plin răspunderea și acționează conștient se poate asigura cu succes făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, de la faptul că numai împreună cu poporul, numai în formele democratice corespunzătoare realităților din fiecare țară, care să permită poporului participarea și asumarea răspunderii in conducerea societății, se va edifica prezentul socialist, viitorul de aur — comunismul.Una dintre mărețele realizări ale acestor ani o constituie soluționarea în spiritul principiilor socialismului științific a problemei naționale în țara noastră, asigurarea deplinei egalități in drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, crearea unor condiții și posibilități egale pentru afirmarea plenară a personalității umane, pentru împlinirea oricăror aptitudini șl vocații creatoare. Pe temelia acestor profunde prefaceri revoluționare s-a întărit necontenit unitatea moral-politică a poporului, s-a realizat o unitate nouă, care, păstrlnd însușiri ale coeziunii multimilenare a poporului român, încorporează noi date șl elemente definitorii care o consolidează și 11 conferă un oaracter de monolit. Tocmai pentru că prin lupta unită a poporului s-au înfăptuit toate marile împliniri ale poporului român, tocmai pentru că unitatea națiunii, socialiste române în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie garanția realizării programelor pe care ni le propunem, aceasta este bunul cel mai de preț al oamenilor muncii din România, fără deosebire de naționa-' litate, patrimoniul lor cel mai scump pe care sint ferm hotăriți să-I îmbogățească și consolideze necontenit, A- ceastă hotărîre iși află expresia cea mai grăitoare în munca harnică, însuflețită cu care întregul popor acționează pentru a îndeplini sarcinile planului pe acest an — anul Conferinței Naționale a partidului și al celei de-a 40-a aniversări a Republicii noastre — pentru ca țara să urce astfel o nouă treaptă pe calea arătată de partid.In centrul activității poporului se află, în actualul cincinal, așa cum sublinia recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezvoltarea puternică a forțelor de producție, trecerea la un nou stadiu de dezvoltare, realizarea creșterii intensive a industriei, agriculturii și celorlalte sectoare, așezarea la baza întregii activități a celor mai noi cuceriri ale științei, ale revoluției tehnico-știin- țifice, realizarea unei noi calități a muncii și vieții. Sint obiective mărețe, stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, prin a căror înfăptuire țara va sul pe noi culmi de prosperitate și frumusețe, de măreție și demnitate, dînd astfel viață idealurilor celor care credeau cu tărie că România are viitor de aur și care prevesteau prin secoli a ei Înălțare, împlinind astfel cele mal scumpe aspirații ale înaintașilor, între care și cei ce, prin lupta lor, au asigurat victoria de la 6 martie 1945, au așezat trainice temelii pentru continuitatea procesului revoluționar în tara noastră.
(11 03 72) — 9; 12; 15,15; 18,30, STUDIO
(59 53 15) — ............ ......... .........
17,30; 19,30
• Carmen:
LUI — 14;
(45 31 70) —
(47 46 75) —
• Călătorul
— 9; 11; 13;
• Rivalele:
— 15; 17; 19
• AII-Baba șl eel 4» de hoți i CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 15; II
• Apașii: FLACARA (20 33 40) — 15; 
17; 19
• Umbre ale trecutului: PROGRESUL
(23 94 10) — 13; 17; 19

SALA MICA A PALATU- 
16,45; 19,30, FAVORIT

9; 12; 15; 18,15, GLORIA 
9: 12,15; 16; 19
cu cătușe: ARTA (21 11 86) 
15;'17; 19
DRUMUL SĂRII (3128 13)

teatre 

lorifica cit mal larg aceste posibilități.In cuvintare sînt evidențiate atenția deosebită pe care România o a- cordă evoluției situației internaționale, preocupările sale pentru reducerea încordării, pentru o politică de pace, independență și largă cooperare între toate țările lumii. Este subliniat faptul că țara noastră condamnă cu fermitate politica de apartheid și discriminare rasială, precum și actele de agresiune ale guvernului minoritar din Africa de Sud împotriva statelor africane independente și acordă întregul sprijin luptei poporului namibian. sub conducerea S.W.A.P.O., pentru independența Namibiei.După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu a'avut o convorbire cu ambasadorul Stephen Chi- keta.La solemnitate șl la convorbire au participat loan Totu, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
Cronica zileiReprezentanța comercială a Republicii Populare Bulgaria la București a organizat, joi, o conferință de presă în care au fost prezentate aspecte privind organizarea și desfășurarea edițiilor din acest an — de primăvară și de toamnă — ale Tir- gului internațional de la Plovdiv. în context, au fost reliefate participarea tradițională a României la această prestigioasă manifestare, perspectivele favorabile de adincire în continuare a schimburilor economice ro- mâno-bulgare, în spiritul hotăririlor și înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, al bunelor raporturi statornicite între cele două țări și popoare.

(Agerpres)

tv Pentru soluționarea problemei datoriilor externe
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economic» • Dosarul resur

selor energetice șl de materii 
prime

20.50 Contemporanele noastre • Impli
care, dăruire, afirmare

20,45 Lauda femeilor acestei țări. Ver
suri șl ctntece

20,55 5 martie 1945 — moment Istorie tn 
epopeea revoluției șl construcției 
socialiste (color). Documentar

21,10 Cadran mondial
21,25 Serial științific (color). „Din tai

nele naturii". Episodul 15
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru in
tervalul cuprins intre « martie, ora 20 
— 2 martie, ora 20. In țarăs Vremea va 
fi geroasă noaptea șl dimineața In cea 
mal mare parte a țării. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros In regiunile esti
ce. Vor cădea ninsori izolate, eu o frec
vență mal mare In estul și nordul ță
rii. Vtntul va sufla slab pînă la mode
rat, cu unele intensificări In estul țării 
cu viteze de 50—«0 km pe oră, din sec
tor predominant nordic. Temperatura 
aerului va marca o creștere ușoară, 
mai ales la sftrșltul Intervalului. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse Intre 
minus 18 și minus 8 grade, mal cobort- 
te la Început In depresiuni, iar cele 
maxime între minus 8 și plus 2 grade. 
Se va semnala ceață, cu depuneri de 
chiciură, mai ales în centrul țării. 
La București: Vremea va ti rece, ge
roasă noaptea șl dimineața la începutul 
intervalului. Cerul va fi favorabil nin
sorii slabe. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperatura aerului v« marca 
o ușoară creștere. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 12 și mi
nus 8 grade, iar temperaturile maxime 
vor ti cuprinse între minus 4 și zero 
grade. Se v« semnala ceață cu depune
re de chiciură.

Administrația de stat 
Loto-Pronosport 

informează :Devenită tradițională, emisiunea specială ,.Lozul Mărțișorului" atribuie in fiecare an cîștiguri suplimentare din fond special al Administrației de Stat Loto-Pronosport. De data aceasta, lista cîștigurilor este mai substanțială, ceea ce plasează într-un context foarte avantajos șansele tuturor participanților. Menționăm că în paleta largă și variată a ciștigurilor se înscriu autoturismele „Dacia 1300“ și importantele sume de bani, în valoare de 50 000, 10 000 și 5 000 lei. Agențiile și vinzătorii volanți din rețeaua Administrației de Stat Loto- Pronosport stau la dispoziția celor dornici să-și procure „Lozul Mărțișorului"
• Teatrul de operetă (14 80 11, la Mia 
mică a Teatrului Național): My fair 
Lady — 18,30
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei. 11 95 44): Intr-un pare 
pe o bancă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05): Băr
batul și... femeile — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60): Slugă 
la doi stăplnl — 18
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Scapino — 18; (sala Stu
dio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Giuleștl, 
18 04 85): Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 18
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Tempo, tempo 
șl ceai — 18.30; <sala Victoria. 50 58 85): 
Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână (13 13 00): Pe strune de vioară 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Vrăjitorul din Oz — 9; Mary Poppins 
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria): Ileana Sînziana — 10; Fra
ții Criș — 15; (sala Cosmonauților, 
11 12 04): Dana și Leul — 15
• Circul București (10 41 95): Aprin
deți stelele — 18,30

NEGOCIERILE SOVIETO-AMERICANE DE IA GENEVA
Prezentarea unui proiect american de tratat 
privind rachetele cu rază medie de acțiuneGENEVA 5 (Agerpres). — Delegația Statelor Unite a prezentat in cadrul tratativelor cu U.R.S.S. de la Geneva proiectul american de tratat referitor la rachetele nucleare cu rază medie de acțiune — informează buletinul de știri al Casei Albe.Negociatorul-șef american pentru «cest tip de armament, ambasadorul Maynard Glitman, a declarat presei că proiectul american de tratat are la bază formula convenită în octombrie 1986. In cadrul reuniunii

Dezbaterea legii privind proclamarea 
Noii Zeelande drept zonă denuclearizatăWELLINGTON. Parlamentul neozeelandez examinează proiectul de lege prezentat de guvern privind proclamarea țării drept zonă liberă de arme nucleare. în cursul dezbaterilor, numeroși vorbitori s-au pronunțat in favoarea proiectului de lege, subliniind dorința Noii Zeelande de a contribui efectiv la eforturile de eliminare a pericolului nuclear și de salvgardare a păcii în întreaga lume. De asemenea.

Evoluția crizei de guvern din ItaliaROMA 5 (Agerpres). — Președintele Republicii Italiene, Francesco Cossiga, a început, joi, consultările in vederea soluționării crizei guvernamentale. declanșate ca urmare a demisiei cabinetului condus de Bet- tino Craxi. Astfel, după cum informează agenția ANSA, Cossiga s-a întîlnit succesiv cu foștii președinți ai Republicii, Giuseppe Saragat, Giovanni Leone și Alessandro Per- tini, precum și cu președinții Senatului — Amintore Fanfani — și Camerei Deputaților — Nilde Jottl. Cossiga va avea, de asemenea, între
LIMA 5 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Lima, unde se află în vizită, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, «-a referit la problema datoriilor externe excesive ale țărilor in cur» de dezvoltare, exprimindu-și speranța că viitoarea sesiune a Adunării Generale a O.N.U. va adopta o nouă

Ample manifestații împotriva acțiunilor represive 
ale regimului de la SeulSEUL 5 (Agerpres). — La Seul și în alte orașe ale Coreei de Sud au avut loc, în ultimele zile, numeroase manifestații de protest împotriva politicii represive a regimului dictatorial. în pofida măsurilor drastice luate de autoritățile polițienești^ 1» manifestații au participai aproape

Un interviu ol președintelui Comitetului Executiv al O.E.P.LONDRA J (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, a sugerat. Intr-un interviu publicat la Londra și citat de agenția F.A.N.A.. că palestinienii ar putea face parte din- tr-o delegație unică arabă la o conferință de pace asupra Orientului Mijlociu, alături de reprezentanții
CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAKTEHERAN 5 (Agerpres). — Forțele iraniene au lansat o nouă ofensivă impotriva Irakului, numită „Karbala- 7" pe frontul de nord-vest — informează agenția IRNA. în cadrul operațiunilor, arată agenția, au fost ocupate mai multe înălțimi strategice In zona Haj-Omran și au fost provocate pierderi importante trupelor irakiene.

----------------------------------- QPTA ACrt/AZ/TATEA POI.llYcĂj ------- =---------------------

R s a. : Simulacru electoral în umbra baionetelorAu trecut mai bine de opt luni de la instaurarea stării de urgență pe teritoriul Republicii Sud-Africane și, in ciuda restricțiilor severe impuse de regimul rasist, situația din această țară continuă să rămină deosebit de încordată. Sfidind prezenta masivă a forțelor polițienești, mii de locuitori de culoare participă zilnic la demonstrații, greve, acțiuni de boicotare a aparatului administrativ, ce- rînd abolirea inumanei politici de apartheid și adoptarea unor reforme structurale, care să asigure o viață liberă și demnă tuturor locuitorilor R.S.A. Această mișcare de masă, axată pe problemele vitale ale populației majoritare, este însă în continuare ținta unor represiuni furibunde din partea autorităților de la Pretoria. De la 12 iunie 1986 și pină azi, numărul celor uciși de forțele polițienești depășește 350, în timp ce numărul arestatilor trece de 25 000 de persoane, inclusiv sute și sute de copii, intre care unii abia au împlinit 10 ani ! Prezența acestora In spatele gratiilor, pretinde ministrul legii și ordinii, Adriaan Vlok, intr-o declarație de un rar cinism, ar constitui un mijloc „de a preveni participarea lor la posibile acte de violență".Așa cum confirmă însă întreaga evoluție a situației din R.S.A., extinderea măsurilor excepționale, inclusiv arestarea celor aflati pe băn-' cile școlii, reprezintă o mărturie grăitoare a stadiului deosebit de grav pe care l-a atins criza politică internă la începutul anului 1987. Regimul minoritar a pierdut controlul asupra mai multor regiuni ale tării. Zone ca suburbiile marilor orașe Johannesburg, Cape Town, Port Elizabeth. Durban sint focare de permanentă agitație și tensiune. R.S.A. se transformă tot mai mult într-o țară sub ocupație militară.Amploarea pe care a luat-o mișcarea antiapartheid este determinată nu numai de persistenta stării de urgență, de perpetuarea rinduielilor rasiste, ci și de refuzul categoric al autorităților sud-africane de a accepta ideea participării negrilor 1*  

1*  nivel înalt de la Reykjavik, care prevede — între altele — reducerea pină la 100 de focoase pentru fiecare parte, folosind ca vectori rachetele cu rază medie de acțiune, dar nici unul amplasat în Europa, alături de o serie de restricții privind rachetele cu rază mai mică de acțiune și prevederi referitoare la o verificare efectivă. El a informat, totodată, că proiectul de tratat a fost elaborat ținindu-se seama și de rezultatele consultărilor S.U.A. cu alia- ții săi din N.A.T.O.

s-« evidențiat necesitatea transpunerii în practică a Tratatului de Ia Rarotonga, prin care regiunea Pacificului de sud este proclamată zonă liberă de arme nucleare.Proiectul de lege respectiv prevede, cu prioritate, interzicerea dotării forțelor armate neozeelandeze cu arme nucleare, precum și a accesului in porturile țării al navelor avind la bord armament nuclear.
vederi cu delegațiile partidelor politice reprezentate In parlament.Pe de altă parte, la Roma s-a anunțat că liderii celor trei mari centrale sindicale italiene se pronunță împotriva organizării de alegeri generale anticipate în vederea soluționării crizei de guvern. Totodată, doresc să aibă convorbiri cu premierul care va fi desemnat spre a-i prezenta propunerile C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. ca, în programul viitorului guvern, să fie incluse problemele de muncă, cele privind șomajul. precum și situația și dificultățile din sudul țării (Mezzogiorno).
formulă pentru o înțelegere, cu condiția ca atît creditorii, cit și debitorii să accepte responsabilitatea lor comună — transmite agenția Taniug. „Statelor debitoare nu li se poate cere să-și îndeplinească obligațiile asumate dacă nu li se dă posibilitatea să se dezvolte", a subliniat Perez de Cuellar.

S0 000 de persoane, care au denunțat represiunile față de militanții pentru democratizarea vieții politice și sociale, torturile din Închisori, care au dus la uciderea, în luna ianuarie, a studentului Pak Cbon Chil.Au fost arestate peste 440 de per- aoațiț, i(lțț piajorițaVe tineri.
Siriei. Egiptului șl Iordaniei. El a precizat că aceasta ar putea contribui la depășirea impasului actual in ce privește convocarea unei astfel de conferințe.Yasser Arafat a spus că obiectivul »ău imediat este demararea activității pregătitoare în vederea Începerii conferinței internaționale, es- timînd că acest lucru s-ar putea produce in următoarele șase luni.

BAGDAD 5 (Agerpres). — Unități «părtinind celei de-a treia armate irakiene au respins un atac lansat miercuri noaptea și joi pe trei direcții de divizii iraniene, anunță un comunicat difuzat de agenția I.N.A. Această operațiune, sprijinită de tancuri, a constituit o nouă încercare eșuată a forțelor iraniene de a înainta spre Basra, menționează agenția.

viața politică a țării. Această poziție retrogradă, total opusă spiritului vremii, și-a găsit, o nouă confirmare in recenta hotărîre luată de președintele Pieter Botha de a organiza alegeri legislative pe 6 mai. Scopul urmărit ? Acela de a da speranța unei validări a măsurilor adoptate in ultimele luni, ceea ce nu este deloc greu, ținînd seama de faptul că va fi chemată la urne doar populația cu pielea de culoare albă. Cei 3 milioane de albi urmează a-și desemna reprezentanții în forul legislativ, in schimb voința populației majoritare va fi în continuare ignorată, cei 24 milioane de negri, care reprezintă 73 la sută din populația R.S.A., vor fi mai departe lipsiți de cele mai elementare drepturi, inclusiv acela de a alege și a fi aleși. Ei nu vor avea — evident — acces în „parlament", acest simulacru electoral, desfășurat în umbra baionetelor, confirmlnd, încă o dată, caracterul iluzoriu al așa-zisei reforma constitutionale, care a dus, lncepînd din 1984, la crearea unul așa-zis parlament, format din trei camere : pentru albi, pentru metiși și pentru minoritatea indiană, lăsînd cu totul în afară populația majoritară de cu
loare.Tocmai de aceea anunțarea „alegerilor" a provocat o vie indignare în rîndul negrilor, care și-au făcut cunoscută intenția de a continua lupta pentru lichidarea totală a apartheidului și crearea unui stat democratic, in care să conviețuiască laolaltă toți locuitorii R.S.A., indiferent de culoarea pielii. Aceste obiective au fost afirmate, de altfel, și cu prilejul vizitei făcute la sfir- șitul lunii ianuarie la Washington de președintele Congresului Național African, Oliver Tambo, in cadrul căreia s-a întilnit cu secretarul de stat al S.U.A., George Shulz. „Nu vom 
înceta acțiunile noastre — a spus el 
— pînă nu vom elimina regimul de 
apartheid".Dar situația din Africa australă constituie un motiv de preocupare pentru opinia publică mondială nu numai prin ceea ce se petrece in

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GHANA

Domnului locotenent de aviație
JERRY JOHN RAWLINGS •

Președintele Consiliului Național Provizoriu 
de Apărare al Republicii Ghana ACCRASărbătorirea celei de-a 30-a aniversări a proclamării independentei Republicii Ghana îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și bunăstare pentru poporul ghanez prieten.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite intre România și Ghana se vor dezvolta tot mai mult, in interesul popoarelor român si ghanez, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

gajat cu forte sporite pe calea lichidării consecințelor nefaste ale anilor de dominație colonială si a făuririi unei vieți noi. reușind, într-un timp relativ scurt, să obțină o serie de succese notabile in această direcție. A fost, astfel. preluat controlul national asupra resurselor naturale, au fost puse bazele unei industrii proprii si au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea situației țărănimii, care alcătuiește două treimi din populația tării. La Tema. Sekondi. Ku- masi, Akosombo au fost înălțate unități de prelucrare a metalelor, țițeiului si lemnului, iar hidroenergetica a luat o deosebită dezvoltare prin valorificarea potențialului fluviului Volta. Acum doi ani, în zona acestui curs de apă s-au încheiat lucrările de construcție a barajului Akosombo. al cărui lac de acumulare, cu o suprafață de 9 009 kmp. este printre cele
^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: 1

Joncțiune în spațiul cosmic
propierea și cuplarea 
s-au realizat cu aju
torul instalațiilor de 
bord ale aparatelor 
cosmice. Toate aceste 
procese au fost urmă
rite și controlate de 
centrul de dirijare a 
zborului cosmic, pre
cum și de eosmonauții

mal mari din lume. Tot pe Volta urmează să fie înălțate in viitorii ani 15 microhi- drocentrale. Realizări semnificative s-au obținut si in domeniul agriculturii. în ciuda secetei din ultimul deceniu, tinărul stat a reușit să obțină, doi ani la rînd, o recoltă bogată la diverse culturi, inclusiv Ia cacao, care furnizează 70 la sută din încasările în devize.în spiritul politicii sale de solidaritate activă cu tinerele state ale Africii. poporul român urmărește cu simpatie realizările obținute de poporul ghanez pe calea dezvoltării economice si sociale, a consolidării independentei. între Republica Socialistă România si Republica Ghana s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care se extind continuu, in interesul celor două țări si popoare, al cauzei păcii si înțelegerii internaționale.

tuale, partidul iși va intensifica e- I forturile pentru consolidare^ politică și organizatorică a coaliției I forțelor de stingă.
CONGRES. La Berlin au început . joi lucrările celui de-al XII-lea Congres al Uniunii Democrate a ' Femeilor din R. D. Germană. Cele 2 300 de delegate — relevă agenția I A.D.N. — vor analiza activitatea | desfășurată de organizație in cei cinci ani care au trecut de la ulti- i mul congres și sarcinile pe perioada următoare.
REZOLUȚIE. La Montevideo a I avut loc o plenară-a C:C. al Parti- ' diilui Comunist djrV Ufâguay, în cadrul căreia au fost examinate situația internă, sarcinile forțelor * democratice in perioada următoare, ca și principalele probleme ale situației internaționale. în cadrul lucrărilor a luat cuvîntul secretarul ’ general al P.C. din Uruguay, . Rodney Arlsmendi. în rezoluția adoptată de plenară se subliniază importanța coeziunii clasei munci- i toare in lupta pentru drepturile sale.

Iuri Romanenko și A- 
leksandr Laveikin.

Nava de transport I
„Progres-28“ a adus 
pe orbită carburant I
pentru instalațiile mo
toare, produse alimen
tare, apă, instrumente . 
și aparatură pentru 
dotarea stației orbi- I 
tale, precum și aștep
tata poștă. I

zătoare Împotriva regimului rasist de la Pretoria, nu a putut fi însă adoptat datorită vetoului opus de S.U.A. și Marea Britanie. împotriva sa a votat, de asemenea, reprezentantul R.F.G., in timp ce Franța șl Japonia s-au abținut. Acest fapt a trezit nemulțumirea a numeroase țări, care sint tot mai preocupate .... de ceea ce se lntîmplă in extremitatea sudică a continentului african. Referindu-se la dezbaterile Consiliului de Securitate și îndeosebi la votul celor doi, primul ministru al Suediei, Ingvar Carlsson a spus : „Este 
regretabil ci hotărîrea privind sanc
țiunile, sprijinită de opinia publici 
mondială și care putea contribui la 
abolirea sistemului de apartheid din 
Africa de Sud, nu a putut fi adop
tată din cauza opoziției unor membri 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate".Declarații asemănătoare au fost făcute de reprezentanții a numeroase alte țâri. Personalitățile respectiva au ținut să sublinieze că poziția a- doptată de unele puteri occidentala cu prilejul dezbaterilor amintite nu este deloc Intîmplătoare, dat fiind însemnatele interese economice pa care le dețin în R.S.A. într-adevăr ‘ monopolurile britanice, americane, vest-germana obțin mari profituri de pe urma exploatării resurselor naturale sud-africane.Oricum ar fi, evoluțiile recente pun în evidență izolarea crescîndă a regimului de la Pretoria. Acest fapt este confirmat nu numai de a- mintitele dezbateri din Consiliul de Securitate, ci și de numeroase alta reuniuni consacrate in ultima vreme situației din R.S.A., ca de exemplu Conferința de ia Delhi de solidaritate cu țările din „prima linie" sau sesiunea Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului, care au condamnat politica de apartheid a regimului sud-african și și-au exprimat calda simpatie cu lupta și revendicările legitime ale populației majoritare africane.

Nicolae N. IXTPU
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Drepturile omului - permanent și sistematic încălcate în lumea capitalului

RECUNOAȘTERI ELOCVENTE ALE PRESEI OCCIDENTALE

Asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omu
lui se afirmă ca una dintre problemele de mare insemnătate 
ale lumii contemporane. Ea a fost consemnată in documenta 
internaționale fundamentale - de la Declarația universală a 
drepturilor omului ți pină la Actul final al Conferinței de la 
Helsinki - este dezbătută pe larg in mijloacele de informare 
in masă din diferite țări, fiind abordată, nu o dată, cu pri
lejul unor conferințe ți intilniri internaționale.

Este bine cunoscută poziția consecventă a țârii noastre In 
aceste probleme, pornind de la principiile umanismului socia
list ți intemeiatâ pe realități ți fapte de necontestat. In con
cepția României, clar ți ferm exprimată in repetate rinduri, 
atunci cind se vorbește de drepturile omului trebuie avut in 
primul ți in primul rind in vedere dreptul la pace, dreptul la 
viață, aceasta fiind condiția hotâritoare a exercitării tuturor 
celorlalte drepturi. In același timp, România consideră că 
trebuie abordate cu maximă răspundere gravele fenomene ca 
afectează nemijlocit condiția umană, care privesc direct soarta 
a milioane ți milioane de oameni - In primul rind in țările 
In care continuă exploatarea omului de către om. Este o reali
tate de necontestat că in numeroase state ale lumii capitaliste 
dreptul la muncă, ca un drept elementar al omului, continuă 
să fie brutal nesocotit, numărul șomerilor crescind permanent, 
cu tot cortegiul de tragedii ce decurg pentru ei ți familiile 
lor din această situație. Totodată, milioane de ființe umane nu 
au un acoperiș deasupra capului; tineretul ți femeile con
stituie două categorii sociale extrem de defavorizate. Deosebit 
de acută este situația muncitorilor străini, cărora le sint rezer
vate muncile cele mai grele și mai neplăcute, privați de orice

drept, adesea hâituiți de autorități, el fiind primele victime ale 
recesiunii economice. Motive de preocupare oferă, totodată, 
extinderea unor fenomene de o deosebită nocivitate, cum sint 
debusolarea morală, criminalitatea, alcoolismul, toxicomania, 
marginalizarea socială.

Acestea sint adevăratele probleme ale drepturilor omului - 
și tocmai in lumina acestor realități, de. necontestat, apar și 
mai, evidente falsitatea pozițiilor, lipsa de temei a argumen
telor, duplicitatea celor ce, permițindu-ți să se amestece in 
treburile interne ale unor state suverane ți independente, se 
erijează în „apărători ai drepturilor omului" la alții - ca ex
presie a încercării de a se escamota incălcârile flagrante, sis
tematice ți brutale ale acestor drepturi în propriile lor țări.

lată de ce atitudinea adoptată de o serie de țări occiden
tale la reuniunea general-europeanâ de la Viena, in sensul 
imixtiunilor in treburile ți in legislația altor state, concentrării 
asupra unor aspecte colaterale, marginale, negării problema
ticii social-umanitare reale, nu poate fi considerată decit ca 
o diversiune, o tentativă de reînviere a practicilor anacronice 
ale „războiului rece" ți încordării internaționale, semănării dis
cordiei ți învrăjbirii națiunilor.

Cu atît mai îndreptățite și mai necesare apar propunerile 
României ca in cadrul forumului de la Viena să fie dezbătute 
efectiv problemele majore, reale, privind asigurarea drepturilor 
omului in toate compartimentele ți in toată complexitatea lor, 
ți in acest cadru să se organizeze o serie de reuniuni pe 
aspecte concrete, esențiale ale acestor probleme, numai o ast
fel de abordare inscriindu-se in spiritul celui mai adevărat și 
profund umanism.
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DREPTUL LA MUNCA?
IN PIAȚA COMUNĂ,

PESTE 16 MILIOANE DE ȘOMERI

într-un amplu articol cu titlul de mai sus, ziarul „Le Monde*  
relatează despre nerespectarea drepturilor omului, arătind ci 
există diferite moduri de a incălca aceste drepturi, inclusiv in 
Franța — și acestea constau in condamnarea unei părți a popu
lației (aproximativ două milioane de persoane în cazul acestei 
țări) la o stare de mizerie și sărăcie. Relevind că, „de treizeci 
de ani, citeva echipe ale mișcării Ajutorul pentru cei săraci 
A.T.D. Quart-Monde țin la zi, cu descrieri 
marii sărăcii*,  cotidianul francez prezintă, in continuare, citeva 
dintre aceste contraste, precizind că faptele consemnate sint 
„rezultatul unui efort de lungă durată*.

și /apte, odiseea
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Familiile foarte sărace — se arată în articol — nu au adeseori drept adăpost decît un hangar sau un camion dezafectat, un cort sau o pivniță, ori o locuință meschină și nesănătoasă într-un cartier in prag de demolare. Bărbații — capii familiilor — nu obțin un loc de muncă Stabil șl din cauză că adresele lor nu sint Înregistrate oficial. Paradoxal, faptul că familiile nu au autorizație pentru a locul intr-un anumit loc este suficient pentru a li se refuza cererile repetate de a obține o locuință adecvată.în acest caz, ce înseamnă libertatea de circulație dacă stabilirea reală într-un anumit loc este imposibilă ? în anumite împrejurări, ea se poate transforma în „obligația" de a circula, autoritățile trimițînd, din- tr-o parte în alta, familii pe care nu le acceptă pe teritoriul lor.Caracterul precar al situației locuințelor este un factor agravant și pentru găsirea unui Ioc de muncă. Faptul că familiile respective locuiesc intr-o zonă ce nu este deservită de transporturile publice, intr-un loc unde muncitorul nu se poate odihni, nu se poate spăla, nu se poate îngriji de o ținută vestimentară corespunzătoare constituie o altă piedică în calea obținerii unui loc de muncă. Fără o locuință decentă, fără un loc de muncă, fără resurse

și uneori chiar fără posibilitatea de a avea un adăpost cit de mic, persoanele cele mai sărace sînt lipsite și de alte drepturi, mai gles acelea de a-și întemeia o familie și de a-și îngriji sănătatea.Există, in zonele mai defavorizate ale orașului, femei epuizate pentru că sint obligate să Întrețină singure. In condiții subumane, menajul unei întregi familii. Stînd în locuințe insalubre, copiii sînt permanent bolnavi și își pierd somnul. Este pus sub semnul Întrebării dreptul de a-și întemeia o familie, copiii fiind plasați sub tutelă, sub pretextul că acolo vor fi protejați.Din cauza sărăciei, părinții pot fi privați de drepturile lor părintești elementare. Din a- ceeași cauză este compromis dreptul copiilor la instruire. Studiile statistice confirmă clar această stare de lucruri. în pofida numeroaselor eforturi pentru democratizarea invățămîn- tului, eșecul școlar rămine, fără excepție, urmarea condițiilor social-economice ale familiilor respective.Lipsa drepturilor economice, sociale și culturale paralizează viața de grup, de colectivitate. Cînd locuiești in condiții precare sau cînd ești condamnat să rătăcești dintr-un loc în altul nu mai ai posibilitatea să legi prietenii adevărate. Familiile care trăiesc din fondurile

asistenței publice sau particulare nu mai au nici dispoziția, nici posibilitățile materiale de a se lega intre ele sau de a Întreține relații cu familii mal favorizate. Părinții școlarilor care au rezultate proaste nu mal Îndrăznesc să intre In organizațiile de părinți.O parte importantă a populației naționale nu-și face niciodată auzită vocea in incintele unde sint consultați partenerii sociali recunoscuți oficial. Ne- știind prea bine să citească șl să scrie, aceste familii nu înțeleg nici programele partidelor politice și, nedispunînd de mijloacele elementare de comunicare, ele nu pot explica oamenilor politici situația lor extrem de precară.

Familiile care trăiesc Intr-o mare sărăcie demonstrează că absența drepturilor economice, sociale și culturale compromite drepturile civile și politice. Cu toate acestea, trebuie subliniat extraordinarul curaj de care sînt animate aceste familii, obligate să-și consacre întreaga energie pentru a supraviețui cu demnitate, de la o zi la alta.Cum se face că drepturile care 11 sint recunoscute omului pentru că este om devin în realitate drepturi pe care acesta nu și le poate-exercita 7 O națiune nu poate ignora o parte a membrilor săi, excluzîndu-i atît de la responsabilitățile care le revin, cît și de la drepturile elementare recunoscute fiecărui om — încheie articolul din „Le Monde".
FIINDCĂ AU MANIFESTAT

PENTRU DREPTUL LA PACE

După datele furnizate de O.E.C.D. (organizație care cuprinde 
principalele țări ale lumii capitaliste), revista „Horizont" a 
întocmit graficul de mai sus privind evoluția șomajului in 
aceste țări in perioada 1979-1986. Curba superioară indică 
numărul șomerilor (in milioane) pe ansamblul O.E.C.D., iar 
curba inferioară situația In țările europene membre ale O.E.C.D.

Comunitatea Economică (Vest-) Europeană număra, la 
1 ianuarie 1987, 16,4 milioane de șomeri, cifra cea mai ri
dicată înregistrată in Piața comună, după cum relevă și 
Comisia Executivă a „celor 12". în cursul anului 1986, nu
mărul șomerilor a sporit in C.E.E. cu 1,4 la sută ; a cres
cut in special numărul femeilor lipsite de un loc de mun
că. Dintre cei 16,4 milioane de șomeri, 2,9 milioane de 
persoane se află — potrivit datelor provizorii — in căuta
rea unui loc de muncă in Spania și 360 300 in Portugalia. 
Grecia a înregistrat in cursul anului trecut cea mai mare 
creștere a șomajului, rata acestuia fiind de 11,1 la sută.

Din totalul populației active, la 1 ianuarie anul acesta 
SPANIA înregistra 22,1 la sută persoane in căutarea unui 
loc de muncă, IRLANDA 18 la sută. BELGIA și OLANDA 
13,6 și, respectiv, 13,3, ITALIA 12,9, MAREA BRITANIE 
12, iar FRANȚA 10,5 la sută. PORTUGALIA, DANEMAR
CA și R.F.G. aveau fiecare peste 8 la sută șomeri din 
totalul forței de muncă.

Dintre cei 16,4 milioane de oameni lipsiți de un loc de 
muncă, 9,2 milioane erau bărbați și 7,2 milioane femei. 
Cele două țări care Înregistrau cel mai mare număr de 
șomeri din C.E.E. erau, la începutul acestui an, MAREA 
BRITANIE cu 3,2 milioane și ITALIA cu 3,1 milioane, 
urmate de SPANIA — 2,9 milioane, FRANȚA — 2,6 mi
lioane și R.F.G. — 2,2 milioane.

Procentul șomerilor din totalul populației active este 
pentru Piața comună — fără Spania, Portugalia și Grecia 
— de 11,2 la sută, față de 11,1 la sută la 1 Ianuarie 1985 
șl 7,6 Ia sută la sfirșitul anului 1981. Pentru cele nouă țări 
ale C.E.E. in care statisticile utilizează calculul privind 
creșterea șomajului in rindul diferitelor categorii ale 
populației se evidențiază că procentul femeilor lipsite de 
un Ioc de muncă a sporit de la 11,9 la 12,3 Ia sută.

In ce privește tinerii sub 25 de ani care Ișl caută 
un loc de muncă, procentajul acestora din totalul popu
lației active s-a diminuat foarte puțin In decurs de un an, 
de la 45,3 la 43,3 la sută.
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0 TRAGEDIE UMANA
OAMENII FĂRĂ ADĂPOST

Mal ales In timpul iernii este 
greu să nu-i vezi ori să treci cu 
privirea peste ei. Ninsorile și 
gerurile lunii ianuarie par să 
pătrundă și printre mormanele 
de statistici, și, astfel, o pro
blemă abstractă, discutată de 
regulă in termeni de creșteri 
procentuale sau schimbări de
mografice, dobindește viață, de
vine omul care tremură in col
țul străzii, ori femeia care se 
luptă să supraviețuiască, ori o 
privire care te străpunge și 
care-ți amintește de această 
față întunecată a condiției uma
ne. In Statele Unite adăpostu
rile comune sint neincăpătoare, 
fi celor ce nu mai au loc in ele 
nu le rămine decît să incerce 
să-și dezghețe trupul in jurul 
găurilor de ventilație prin care 
scapă puțin aer cald, sau in sta
țiile de metrou, sau... unde pot. 
Acești locuitori ai străzilor au 
cea mai dramatică soartă din 
toți cei peste 350 000 de oameni 
lipsiți de adăpost ciți numără 
Statele Unite.

Unii dintre ei mai au resurse 
să se zbată șl speră intr-o viață 
mai bună, alții au renunțat și 
se lasă tirlți de curent la fun
dul apei. Cindva, mulți duceau 
o viață normală, aveau un loc 
de muncă, aveau familie și lo
cuință.

Iată cazul unui tînăr de 28 de 
ani din Philadelphia care lucra
se in construcții. Cu un an in , 
urmd Insd, o dată cu alți colegi 
de-ai săi, și-a pierdut locul de 
muncă. Acesta a fost punctul de 
pornire al unui șir intreg de ne
înțelegeri in familie, și, in cele 
din urmă, a fost nevoit sd plece 
de acasă. A mal găsit, pentru 
un timp, un colțișor unde sd 

^ioarmă in casa prietenilor, pină

cînd nici aceștia nu au mai vrut 
să-i deschidă ușa. Acum iși pe
trece nopțile intr-o stație de 
metrou, intr-un pat încropit de 
el insuși din ziare, acoperindu-și 
fața cu grijă de teamă să nu-l 
muște șobolanii. Singurul obiect 
prețios pe care ii are este o 
bucată de săpun cu care se spa
lă in fiecare dimineață la chiu
veta din vreo toaletă publică.

Violența constituie o continuă 
amenințare pentru cei fără adă-

post, pindiți 
lari pe care 
pe care, evident, îi poartă cu ei. 
Cei tineri ii pradă pe cei In 
virstă, cei mai solizi pe cei mai 
slabi, In timp ce bande atacă, 
in locuri întunecoase, persoane 
singure, iar victimele nu au cui 
să spună, cui să se plingă de ce 
li s-a întimplat.

In majoritate, acești „locuitori 
ai străzilor*  au o meserie pe

pentru puținii do- 
i-ar putea avea și

care o practicau cu pricepere, și, 
după cum afirmă unii, ar putea 
arăta și acum de ce sint in sta
re dacă... ar avea cui și unde. 
Mulți insă au pierdut orice spe
ranță că intr-o bună zi vor pu
tea reveni la o viață normală, 
singura lor preocupare a rămas 
acum să se poată cuibări pe 
timpul nopții lingi un grătar 
prin care iese abur sau intr-o 
gură de metrou.

Iarna la Mîlnchen. Trecătorii Înfrigurați luptă cu nămeții. Cantina de pe Zenettistrașse este supraaglomerată : persoane lipsite de adăpost, tineri și bă- trîni stau de vorbă in fața unei . cești de ceai. Temperatura a scăzut la minus 22 grade C. Mai sînt citeva minute pînă la ora închiderii cantinei. Cel care, pină la această oră, nu a găsit nici un adăpost urmează să înnopteze în stradă. Peste 500 de oameni trebuie să-și că noaptea in aer liber cu ziare.Azilurile sint ocupate refuz, la fel și pensiunile ieftine. Johannes Denninger, conducătorul cantinei sociale de pe Zenettistrasse, apreciază că cifra celor lipsiți de adăpost este între 3 000 și 5 000 de persoane. Cu puțin timp înainte o persoană In virstă de 34 de ani a fost găsită înghețată sub un pod din Miinchen.Marla M. din Mîlnchen, în virstă de 31 de ani, educatoare, mamă a doi copii pe care ti crește singură, șomează de peste patru ani. în ultimele patru luni, singurul ei venit a fost ajutorul social. Anul trecut, in Miinchen, au fost înregistrate 37115 persoane care s-au confruntat cu aceeași situație ca cea a Măriei M.Noțiunea de „nouă sărăcie" a fost preluată din limbajul politic francez și transpusă in cel vest-germap, pentru prima oară in iulie 1984 de către Gerd Muhr, vicepreședintele Uniunii Sindicatelor din R.F.G. Terme- „nul a prins rădăcini. „în istoria R.F.G. a luat naștere o nouă formă de sărăcie : sărăcia șomerilor", susține fundația i dicală „Hans Bockler".Sărăcia, Intr-adevăr, la ploare. Serviciul federal de tistică a declarat că, în 1985, milioane de cetățeni vest-germani au solicitat acordarea de ajutor social — cu 9 la sută mal mulți decît in anul anterior.Anke Fuchs, vicepreședinta

petrea- învelițipină la
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Atunci cînd temperatura scade sub 15 grade Fahrenheit, polițiștii încep să adune oameni fără adăpost de pe străzile Chicagoulul, transportîndu-i la centre cum este cel condus de căpitanul Gary Crowell. Asta în cazul celor fericiți.Crowell, căpitan al „Armatei salvării" (o organizație caritabilă americană — N.R.), conduce singurul centru de adă- postire din zona nordică a orașului Chicago, oraș care, asemenea tuturor celorlalte mari aglomerări urbane din S.U.A., este confruntat cu problema pusă de cei rămași fără adăpost, o problemă de o amploare nemaiintîlnită nicicînd din timpul marii crize din anii ’30.Paturile de campanie din dormitorul înghesuit la etajul al treilea al unei vechi clădiri comerciale nu pot oferi adăpost
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de persoane. Municipalitateadecît la 90 mal dispune de alte 1 800 de paturi — un număr insuficient pentru cel 25 000 de oameni fără adăpost care cutreieră străzile Chi-cagoului.„Nu mai putem face față numărului crescind de oameni fără adăpost" -*  declară Crowell la sediul centrului „Armatei salvării", aflat la distanță de șapte minute cu taxiul de clădirile strălucitoare din centru] opulent al orașului. John Cheyne, directorul „Armatei salvării", adaugă că este intolerabil ca foametea și lipsa de adăpost să se extindă „în cea mai dinamică tară a lumii".Rareori poți urmări un buletin de știri televizat care să nu menționeze existența altor oameni pauperizați, imaginea

de pe ecranele de televiziune Infățlșind siluete învelite în pături întinse pe grătarele de aerisire a conductelor de termo- ficare din marile orașe situate în nordul S.U.A. ori femei bătrîne care cotrobăie prin lăzile de gunoi.Noul lider democrat al Camerei Reprezentanților, Jim Wright, a declarat : Nu pot să cred că poporul american iși poate întoarce spatele la situația concetățenilor lor americani care au nevoie de un loc unde să-și petreacă noaptea.Reducerea fondurilor bugetare a afectat drastic sumele alocate ajutorului de șomaj, care s-au redus în termeni reali cu circa 33 la sută în ultimii zece ani, fapt ce a făcut să sporească enorm numărul „declasaților", al celor afectați de mizerie cronică.

fracțiunii P.S.D. din Bundestag, consideră că acest tip de sărăcie este inedit, deoarece „s-a schimbat din punct de vedere structural". Vechii „clienți" ai oficiilor sociale erau, în mod tradițional, pensionarii — mai mult de 40 la sută depășind vîrsta de 60 de ani — cît și așa-numitele „grupuri sociale aflate la marginea societății". „Noua sărăcie" a fost determinată de un șomaj extins, de durată. Din cei 2,2 milioane de

adevărata realitate. Numai In Hamburg există circa 200 000 de săraci, conform unui studiu al Facultății de pedagogie socială. La cele 100 000 de persoane care primesc ajutor social trebuie adăugate însă cel puțin 60 000 care, datorită lipsei de curaj și rușinii, nu solicită acest ajutor. „Institutul pentru cercetări sociale și politică socială" din Koln consideră că din 100 de persoane îndreptățite să primească ajutor social, doar

W / a m >Wt!K HM W? WXW X a&ț
.. ...............wyy..șomeri înregistrați in decembrie 1986, 38 la sută nu au primit nici un ajutor de la Oficiul federal al forțelor de muncă din Niirnberg, iar 27 la sută au trebuit să se mulțumească eu un ajutor de șomaj extrem de redus. Acestora li se mai adaugă 1,3 milioane de vest-germani, pe care birocrații sociali ii numesc „rezervele liniștite".Avînd In vedere creșterea rapidă a celor care solicitau ajutor social — in 1980, numărul șomerilor care primeau ajutor social era de 10 la sută — bugetul orașelor șl al comunelor a Început să fie suprasolicitat. Fondurile au început să dispară. Oficiul federal pentru forța de muncă face economii, ministrul de finanțe nu mal este dispus să ofere nimic.Președintele Crucii Roșii din R.F.G. declara acum un an că „noua sărăcie" nu este un slogan al politicienilor, ci o realitate dură.Din păcate, cifrele nu redau
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solicită. Cifra ridicată a celor care primesc ajutor social este o consecință a șomajului de durată. O treime din șomerii înregistrați în orașul Hamburg, in septembrie 1985, erau fără ocupație de mai bine de 12 luni. Două treimi din cererile Înaintate pentru a obține ajutor social sint o urmare a situației existente pe piața forței de muncă. De asemenea, 44 la sută din șomeri nu au Împlinit încă vîrsta de 25 de ani — mulți dintre ei nu și-au găsit, după terminarea școlii, un loc muncă sau o posibilitate de llficare.Viața cotidiană a copiilor unele cartiere din Hamburg

Circa 13 000 de hamburghezl ocupă locuințe puse la dispoziție de oficiile pentru ajutor social. Multe dintre aceste familii nu-și pot permite nici măcar un bilet de autobuz pentru a călători pînă în centrul orașului.în fiecare luni, intr-un buncăr rămas din perioada celui de-al doilea război mondial se colectează obiecte de îmbrăcăminte sau alte bunuri, iar joia se impart celor nevoiași. Alena Phillipps, din partea Crucii Roșii. declara că ofertele nu reușesc să acopere solicitările.„Dacă vorbim de noua sărăcie — susține senatorul S. Don- huber. președinte al Societății pentru starea muncitorilor din Bavaria superioară — ni se reproșează că afirmațiile noastre au un substrat politic. Dar societățile noastre, biserica însăși pot explica foarte clar ce înseamnă această nouă sărăcie". Christian Schmierer. șeful secției pentru servicii sociale a organizației „Caritas" din Bavaria. declara : „Sîntem neputincioși. Trăim intr-o societate în care egoismul uman și-a expresia politică".La Întrebarea „Există o sărăcie 7", pusă In cadrul sondaj efectuat in 1986„INFAS", 55 Ia sută au răspuns că este vorba de o „minoritate considerabilă". 14 la sută consideră că ea a cuprins „o mare parte a populației". Practic, numai 2 la sută au crezut că așa ceva nu există.Cel nevoițl să apeleze la a- jutorul ■ social se plîng de abuzuri. tonul ridicat și atitudinea disprețuitoare cu care sînt în- tlmpinați. Pe cei privați de drepturi ii așteaptă izolarea socială.

găsitnouă unul de
de 

ca-din .. depinde, in totalitate, de ajutorul social : de exemplu, în cartierul Billstedt. fiecare al treilea copil provine dintr-o familie care trăiește la limita sărăciei ; in Farmsen-Beme si Wilhelmsburg, fiecare al patrulea copil se află în aceeași situație.
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