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A MUNCI MAI BINE
ÎNSEAMNĂ A TRĂI MAI BINE!

Se apropie ultima zi a anului și 
a cincinalului. Numeroase colective 
de oameni ai muncii au și raportat 
realizarea in' avans a sarcinilor pe 
care le-au avut de îndeplinit. Tele
xurile continuă să aducă noi ase
menea vești. Este atmosfera unei 
munci încordate pentru încheierea 
cu rezultate cit mai bune a ultimu
lui trimestru și, astfel, a planului 
pe acest ah și a întregului cincinal. 
Ca o puternică forță mobilizatoare 
acționează în acest sens relația di
rectă și inseparabilă dintre dezvol
tarea economiei și creșterea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii. Este 
o realitate fundamentală că tot 

■i ce se întreprinde în so- 
atea noastră are ca țel ultim 
suprem omul, Iar orice intenție,

•oiect sau prevedere referitoare la 
condițiile de viață ale omului nu se 
poate înfăptui decit pe terenul ferm, 
din seva unică a realizărilor dezvoltă
rii economice.

La 1 decembrie se încheie, la terme
nul și in cuantumurile prevăzute, atit 
etapa a doua, cit și întregul program 
de creștere a retribuțiilor in actualul 
cincinal. Este o componentă impor
tantă, de efect imediat, a programu
lui general de creștere a veniturilor 
populației — lă rîndul lui, o coordo
nată esențială a cuprinzătorului pro
gram de creștere a nivelului de trai. 
Ele completează eforturile deosebite 
ale statului pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață file 
oamenilor muncii; intr-adevăr, nu 
totul se poate reduce la retribuția 
bănească, iar cînd avem în vedere 
problema creșterii nivelului de trai 
trebuie, bineînțeles, considerate și 
vastul program al construcțiilor 
de locuințe — remarcabil chiar în 
comparații mondiale — asigurarea 
unor generoase condiții de învăță- 
mint, cultură, sănătate, odihnă și re
creare, garantarea concretă a drep
tului la muncă, preocuparea stărui
toare pentru problemele aprovizio
nării și îmbunătățirii serviciilor 
pentru populație.

După cum rezultă din simpla enu
merare a elementelor sale, progra
mul partidului de creștere a nivelu- 
Jui de trai nu reprezintă un proiect 
abstract, general, cu obiective de 
dragul obiectivelor. El constituie 
materializarea elocventă a scopului 
fundamental al orinduirii socialiste, 
finalitatea întregii activități econo
mice și sociale, țelul suprem al po
liticii partidului: asigurarea unor
condiții de viață cit mai bune po
sibil în liecare etapă a dezvol
tării sociale. Acestui țel su
prem ii sint subordonate toate în
făptuirile, toate preocupările și mă
surile inițiate de partid, de la acce

lerarea dezvoltării economice la po
litica de largă cooperare internațio
nală, de la importanța prioritară 
acordată ramurilor industriale de 
virf la adoptarea măsurilor de per
fecționare a conducerii activității 
economico-sociale, de la promovarea 
cuceririlor științei și tehnicii la re
ducerea cheltuielilor administrative, 
inclusiv a cheltuielilor militare.

Desigur, nu s-ar' putea spune că 
programul creșterii nivelului de trai 
se realizează de la sine sau ușor. 
Dimpotrivă. Anii acestui cincinal 
n-au fost favorabili nici din punct de 
vedere al condițiilor naturale — chiar 
în acest an frigul prelungit, inun-

Se încheie cea 
de-a doua etapă 

de majorare 
a retribuțiilor 

din acest cincinal
dațiile și seceta au afectat sectoare 
importante ale producției agricole — 
nici al conjuncturii internaționale. 
Economia mondială, de care nici un 
stat nu se poate izola, traversează o 
conjunctură grea. Criza economică, 
îndeosebi cea energetică, creșterea 
prețurilor și inflația galopantă, mani
festări de nesiguranță financiară se 
resimt, în mod inerent, în legăturile 
economice interstatale și, prin aces
tea. in viața fiecărei țări. Dacă și in 
aceste condiții statul nostru, socier 
tatea socialistă au reușit să înde
plinească prevederile referitoare la 
nivelul de trai, iar sub unele as
pecte,. în primul rînd al majorării re
tribuțiilor. chiar să le suplimenteze, 
faptul a fost posibil prin două con
diții esențiale : conducerea științific 
fundamentată a întregii, activități 
economico-sociale de către partid în 
vederea fructificării efective a avan
tajelor socialismului și munca des
toinică a întregului popor. Pas cu 
pas a fost confirmată legătura 
organică și inseparabilă ce exis
tă intre succesele obținute în 
muncă și crearea unor posibilități 
sporite pentru bunăstarea oame
nilor muncii. Iată, spre exemplu, 
la numai opt luni de la greaua în
cercare din martie 1977, cînd scep
ticii din afara societății românești se 
întrebaseră dacă planul cincinal va

mai putea fi îndeplinit, cunoscînd 
forțele societății noastre și capacita
tea partidului de a-i mobiliza ener
giile, Conferința Națională a P.C.R. 
adopta programul de creștere a ni
velului de trai în actualul cincinal, 
conceput din inițiativa și sub îndru
marea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. După mai puțin de doi 
ani. Plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din 5 iulie 1979 
constata că bilanțul faptelor este 
grăitor și incontestabil, permițînd 
trecerea la aplicarea majorărilor de 
retribuții și in etapa a doua, etapa 
încheiată acum.

încă și încă o dată viața, practica, 
experiența confirmă adevărul funda
mental : veniturile suplimentare nu 
cad din cer, nu- se obțin din „bună- 
Voință filantropică", nu curg dintr-o 
casă de fier deschisă în mod subiec
tiv mai mult sau mai puțin — ci în 
funcție de rezultatele muncii, de mer
sul economiei naționale. De unde 
nu-i suficient, nimeni nu poate da 
mai mult ; și, dimpotrivă, dacă este 
mai mare avuția obștească — este 
posibilă și creșterea veniturilor indi
viduale. De aceea și neobositele che
mări ale. partidului de a se depune 
toate eforturile pentru o calitate su
perioară în dezvoltarea economiei, 
pentru creșterea productivității mun
cii, pentru reducerea consumurilor 
materiale si economii cit mai mari, 
pentru o eficiență cit mai înaltă.

Un cincinal se încheie, altul în
cepe. Succesele de pînă acum, ca
pacitatea economiei noastre, hotă- 
rîrea întregului popor de a înfăptui 
neabătut Programul partidului în
dreptățesc anticipația că noua etapa 
care se deschide in dezvoltarea ță
rii va atrage, ca și pînă acum, creș
terea proporțională a bunăstării ma
teriale și spirituale a oamenilor mun
cii. Este semnificativ faptul că prin
tre documentele adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului, un 
loc aparte îl deține Programul- 
directivă de creștere a nivelului de 
trai în perioada 1981—1985 și de ri
dicare continuă a calității vieții. 
Cheia înfăptuirii lui constă în hâr- 
nicța și priceperea clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, a 
tuturor categoriilor de oameni al 
muncii. Dublindu-și eforturile crea
toare cu efortul gospodăresc, com- 
pletind roadele hărniciei cu roa
dele chibzuinței, făcînd totul pentru 
desfășurarea unei activități laborioa
se în condițiile maximei eficiențe e- 
conomice, utilizînd cu deplin randa
ment mijloacele și resursele în
credințate de societate, oamenii mun
cii iși vor crea ei înșiși condițiile 
creșterii continue a propriei lor bună- 
stări.

Creșterea retribuției 
medii reale

- în procente -
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CELE MAI SUBSTANȚIALE 
MAJORĂRI ALE VENITURILOR 
POPULAȚIEI DIN TOII ANII 
CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE 

Date care ilustrează 
înfăptuirea consecventă 

a programului partidului 
de ridicare a nivelului 

de trai al întregului popor
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Odatâ cu majororea veniturilor, oomenii muncii ou beneficiat în actualul cincinal și de condiții imbunâtâțite de locuit. Practic, în toate județele țârii s-au 
construit noi apartamente moderne, confortabile, în care s-au mutat sute de mii de-familii. In imagine, unul din noile cartiere ale municipiului Tg. Mureș
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0 cerință fundamentală, de stringentă actualitate a intregii activități economice:

REDUCEREA SUBSTANȚIALĂ A CONSUMURILOR 
MATERIALE SI ENERGETICE

Este bine cunoscută preocuparea 
statornică a conducerii partidului nos
tru pentru - înfăptuirea unor ample 
programe de măsuri menite să asi
gure ridicarea necontenită a eficien
ței întregii activitătf economice. E- 
conomia românească a intrat într-o 
etapă a dezvoltării sale în care rit
mul și amploarea creșterii economi
ce sint determinate nu numai de vo
lumul resurselor antrenate în activi
tatea productivă, ci in măsură deo
sebită de eficienta utilizării lor. Iar 
în acest efort concentrat, unul din 
accentele principale trebuie pus — și 
este pus — asupra modernizării pro
ducției și reducerii cheltuielilor ma
teriale. domeniu în care nu există 
colectiv care să nu dispună de re
zerve ce iși așteaptă valorificarea, 
în rindurile de față ne propunem, 
pentru început, să ne fixăm obiecti
vul observațiilor asupra industriei 
constructoare de mașini din țara 
noastră, ramură care cunoaște, un 
înalt dinamism al dezvoltării canti
tative și calitative atit în acest cin
cinal, cit și în cincinalul viitor.

O primă constatare : principala 
resursă de diminuare a cheltuielilor 
materiale, îndeosebi a consumului de 
metal, constă în reducerea substan
țială a consumului specific de metal 
pe unitatea utilă de exploatare : nu
măr de kg pe un cal putere, greuta
te pe o unitate de volum sau supra
față ș.a. Avem, în acest domeniu o 
seamă de rezultate bune. în indus
tria de tractoare, la tioul U 445. pro
dus la Brașov, se realizează un con
sum de metal pe un C.P. mai redus

în comparație' cu tractorul similar al 
unei reputate firme occidentale — 
.„Massey Ferguson". Comparindu-ne 
sistematic nu numai cu noi înșine, 
cu o performanță pe care o obți
nem la un moment dat. ci și cu cele 
mai bune realizări din lume, vom 
constata cît mai1 avem de făcut în
tr-o serie de domenii pentru redu
cerea consumurilor materiale și ener
getice. Avem în vedere unele tipuri 
de autocamioane și chiar tractoare, 
unele tipuri de vagoane de marfă la 
care consumurile de metal sint mult 
prea ridicate fată de cele din alte 
țări. Nu întotdeauna și nu peste tot 
se înțelege in toată profunzimea re
alitatea că incorporind in produsele 
noastre mai mult metal, chiar dacă 
performanțele tehnice și funcționale 
sint ridicate, în ultimă instanță ajun
gem să exportăm gratuit metal. Ca 
să nu mai spunem faptul binecu
noscut de specialiștii noștri că fiecare 
mașină sau utilaj supradimensionate 
constituie. în funcționare, o veritabilă 
pompă de absorbție de combustibil 
suplimentar.'

Putem și trebuie să diminuăm mai 
mbit și mai substanțial consumurile 
materiale și energetice pe unitatea de 
produs pînă la limita performanțelor 
mondiale ! Putem pentru că avem 
un impresionant detașament de cer
cetători și proiectanți, care și-au do
vedit și Ași dovedesc înalta lor com
petentă și spiritul lor inventiv ; pu
tem pentru că dispunem de o puter
nică bază tehnică și materială atit 
in institute de cercetări și dezvoltare

tehnologică, cît și în Întreprinderi ; 
putem pentru că există o amplă mo
bilizare a colectivelor de oameni ai 
muncii pentru lichidarea risipei, 
pentru promovarea noului !

Mari economii de materii prime și 
materiale se pot obține prin crește
rea indicilor de valorificare a aces
tora. Un calcul sugestiv arată că 
prin creșterea cu 1 la sută a indice
lui de valorificare a metalului în in
dustria constructoare de mașini, -in 
anul 1980 se asigură o economie de 
metal de 54 000 de tone. O economie 
care aduce un plus de beneficii 
de 40 de milioane lei și poate 
diminua cheltuielile valutare la im
port cu aproape 13 milioane de do
lari. Știți ce s-ar putea face din a- 
cest metal economisit ? Intre altele, 
2 000 de tractoare. 11 600 autoturisme, 
200 excavatoare. 100 locomotive die- 
sel-electrice de 5 100 CP. 125 000 fri
gidere ș.a. Depinde deci de activi
tatea creatoare si de spiritul gospo
dăresc al proiectantilor și construc
torilor de mașini ca metalul ce-1 au 
la disnoziție. si care renrezintă o im
portantă avuție a întregii societăți, 
să fie folosit cu maximă economie, 
să-și snorească valoarea prin produ
se de înaltă tehnicitate, competitive 
pe piața externă. Nu trebuie să aș
teptăm impulsuri din afară, circula
re de la ministere sau centrale pen
tru a face ceea ce trebuie să facem 
singuri la locul de muncă. Datoria 
de muncitor’și tehnician, de maistru, 
inginer sau economist ne obligă să 
gindim și să acționăm ca adevărați

gospodari responsabili al avuției na
ționale.

Iată o anomalie care poate fi con
statată in unele din întreprinderile 
noastre : există unități cu dotare teh
nică și tehnologică similară și cu 
profil de fabricație aproape identic, 
dar — greu explicabil — cu rezultate 
economice, mai ales in privința chel
tuielilor materiale, diametral opuse. 
Din simple comparații ale consumu
rilor specifice aflăm că otelul de 
Tîrgoviște se produce cu mai multă 
energie electrică, cu un mai mare 
consum de electrozi decit cel de la 
Hunedoara. Și comparații asemănă
toare pot fi făcute între consumurile 
diferitelor unități din industria ci
mentului. a sticlei, a materialelor de 
construcție ș.a. Orice concluzie duce, 
în asemenea situații, la modul în care 
consiliul oamenilor muncii din fiecare 
unitate știe sau nu să-și facă datoria, 
știe sau nu să imprime un spirit efi
cient, de înaltă răspundere în gospo
dărirea întreprinderii. Rezultatele 
concrete obținute in domeniul redu
cerii cheltuielilor materiale, al con
sumurilor de materii prime, mate
riale și energie dau, de fapt, mă
sura eficienței cu care a acționat 
un colectiv pentru Întronarea unui 
riguros spirit gospodăresc în Între
prindere. la fiecare loc de muncă. Se 
cere, așadar, nu numai o bună cu
noaștere a performantelor mondiale 
in privința consumurilor, ci și a ce
lor mai bune realizări obținute în 
țară. Experiența acumulată de o se-
(Continuare în pag. a Il-a)

Tricolorul fluturind deasupra mulțimilor pe „Cimpul lui Horea", 1 Decembrie 1918

„Națiunile trebuiesc liberate. între 
aceste națiuni se află și națiunea ro
mână din... Banat și Transilvania. 
Dreptul națiunii române de a fi libe
rată, il recunoaște lumea întreagă... 
Dar, odată scăpată din robie, ea 
aleargă in brațele dulcei sale mame. 
Nimic mai firesc in lumea aceasta. 
Libertatea acestei națiuni inseamnă 
unirea ei cu Țara Românească". în 
aceste cuvinte, rostite de Vasile Gol- 
diș în Marea Adunare Națională, în
trunită la Alba Iulia în ziua de 1 de
cembrie 1918, erau exprimate senti
mentele profunde ale întregii popu
lații românești din teritoriile aflate 
pînă atunci sub stăpînirea monarhiei 
austro-ungare. voihța ei fermă de a 
se uni cu Tara fraților de peste Car- 
pați.

Unirea Transilvaniei cu România, 
acum 62 de ani. a marcat desăvir- 
șirea statului național românesc, ale 
cărui baze fuseseră puse in 1859, prin 
unirea Moldovei cu Muntenia. Cele 
două uniri au fost etapele unui pro
ces obiectiv, ale cărui începuturi se 
confundă cu înseși obirșiile poporu
lui român ; ele au încununat aspira
țiile și lupta sa multiseculară pentru 
unitate și independență.

Istoria atestă că perfecta unitate 
teritorială, etnică și lingvistică a po
porului român, atribut definitoriu al 
dezvoltării sale, nu a fost știrbită nici 
de fărimițarea statală din timpul 
evului mediu, nici de stăpinirile străi
ne asupra unor părți ale pămîntului 
românesc. Conștiința unității de neam 
a românilor, din Moldova. Muntenia 
și Transilvania s-a întemeiat pe con
știința originii comune, ca și pe am
plele legături economice, politice și 
culturale dintre cele trei țări româ
nești. Domnul cărturar Dimitrie 
Cantemir explica, în chiar titlul pri
mei părți a scrierii sale „Hronicul 
vechimei a româno-moldo-vlahilor", 
că inițial existase o comunitate etnl- 
co-teritorială, „Țara Românească, 
care apoi s-a Împărțit in Moldova, 
Țara Muntcniască și Ardealul". în 
operele marilor cronicari, ca si in nu
meroasele relatări ale călătorilor 
străini .pe meleagurile românești, se 
întilnesc elocvente mărturii ale con
științei că românii de pe întreaga 
arie dacică formează un. singur po
por. Pe această temelie s-a realizat 
cea dinții unire sub Mihai Viteazul, 
în anul 1600 ; deși de scurtă durată — 
forțe externe puternice i-au fost osti
le — tjnirea lui Mihai Viteazul a că
pătat valoarea unui simbol, care a 
dinamizat. în perioada următoare, 
mișcarea de emancipare și unitate 
națională. Constituirea națiunii româ
ne moderne a dat un puternic impuls 
efortului de eliberare de sub domina
țiile străine și de unire a tuturor ro
mânilor. I-au revenit generației pa
șoptiste misiunea și meritul de a În
făptui Unirea din 1859. care a creat 
statul român modern, cucerirea inde
pendentei pe cîmnurile de luntă ale 
războiului din 1877—’78 consolidînd 
acest stat și asigurînd afirmarea tot 
mai viguroasă a poporului nostru în
tre națiunile lumii.

La începutul secolului al XX-lea, 
desăvîrșirea unității naționale deve
nise o necesitate obiectivă, care era 
percepută de toate forțele social-po- 
litice ale societății românești, chiar 
dacă perspectiva de clasă era diferi

tă. Realizarea statului național uni
tar. care să reunească în fruntariile 
sale pe toți fiii poporului român, se 
înscria ca obiectivul fundamental al 
întregii comunități românești. Miș
carea muncitorească din România a 
abordat această problemă în spiritul 
dreptului la autodeterminare al po
poarelor. „Cind popoarele muncitoare 
conștiente — scria C. Dobrogeanu- 
Gherea în 1911 — vor dispune de

62 DE ANI DE LA UNIREA 
TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA
soarta lor și a țării lor, atunci va 
suna și ceasul eliberării națiunilor 
mici de sub jugul celor puternici ; 
atunci va deveni cu adevărat posi
bilă întregirea tării noastre intr-o 
Românie mare, cuprinzind pe toți ro
mânii". Pentru mișcarea muncito
rească din țara noastră, realizarea 
unității era asociată cu înnoirea re
voluționară a structurilor societății 
românești.

Izbucnirea primului război mondial 
a creat un nou context internațional 
luptpi pentru emancipare și unitate 
națională a poporului român, ca și a 
celorlalte popoare din Europa cen- 
tral-răsăriteană și de sud-est. în con
flictul declanșat de rivalitatea dintre 
cele două mari grupări imperialiste 
(Antanta și Tripla Alianță). România 
s-a angajat pentru a elibera străve
chile teritorii românești locuite de ro
mâni, aflate sub stăpînirea Austro- 
Ungariei. în proclamația conducerii

țării către populație se arată : „După 
vremuri indelungate de nenorociri și 
grele încercări, înaintașii noștri au 
reușit să întemeieze statul român prin 
Unirea Principatelor, prin războiul 
independenței, prin munca lor neobo
sită pentru renașterea națională. As
tăzi ne este dat nouă să întregim ope
ra lor, încheind pentru totdeauna 
ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit 
numai pentru o clipă : unirea româ
nilor de pe cele două părți ale Car- 
paților".

Războiul a impus mari sacrificii 
poporului român, care, prin unirea 
tuturor forțelor sale în fața invadării 
teritoriului național, a reeditat cu 
succes formula de atîtea ori salvatoa
re a războiului întregului popor.

Intensificarea mișcării revoluționa
re și naționale și prăbușirea celor 
două mari imperii — țarist și austro- 
ungar — au modificat radical condi
țiile luptei pentru desăvîrșirea unită
ții naționale a tuturor românilor. Un 
viguros curent popular s-a manifestat 
în teritoriile aflate pînă atunci sub 
autoritatea austro-ungară, ducînd la 
înlăturarea autorităților habsburgice, 
la constituirea unor organe noi. re
voluționare. alese în mod democra
tic — consiliile si comitetele națio
nale sl muncitorești. în urma acordu
lui d’ntre Partidul Național Român și 
Partidul Social-Democrat a luat fiin
ță. ca organ reprezentativ al tuturor 
românilor din Transilvania. Consiliul 
Central Național Român. La chema
rea acestuia, s-a întrunit, la 1 decem
brie 1918. la Alba Iulia. Marea Adu
nare Națională — reunind delegați ai 
milioanelor de români din toate col-
ConifanHn CĂZĂMSTHANU
(Continuare în pag. a IV-a)

*
J
i
i****
I

I

I

* 
u

Imn în cetate
Să intrăm în cetate ca-n odăile lunii 
să nu se trezească in racle străbunii, 
in racla de ape, in racla de vint 
in care s-au așezat să ne lase nouă pămint I

Să intrăm in cetate ca-n odăile sorții, 
drepți răstigniți peste spițele Roții, 
să-------- --------------------- . -
pe

ne stringem carnea, oasele, singele 
care sufletul nostru încă le-ar plînge-le I

intrăm în cetate ca-n odăile vîntului, 
trecem degetele peste fluiera sfintului

Să 
să 
lancu, peste cintecul lui întomnat 
în care maicile noastre ne-au îmbrăcat I

intrăm in cetate ca-n odăile graiului, 
ne punem cuviință peste cinepa straiului, 
rostim cumpănit, luminat, cu iubire :

Să 
să 
să
Alba Iulia, Tara> Unire I

Horia BADESCU
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Spiritul de echipă 
și performanța științifică

Afirmația că actul cerce
tării științifice implică în
drăzneală creatoare este 
aparent axiomatică. Perma
nenta căutare a noului, con
fruntarea intre omul de 
știință și natură, prin care 
aceasta din urmă cedează 
mereu în fata setei de cu
noaștere a omului, nu pot 
fi concepute in afara noțiu
nilor de curaj, de îndrăz
neală. Așa a fost dintot- 
deauna și așa va fi și pe 
mai departe. Progresul știin
ței, multiplicarea cunoștin
țelor de natură științifică, 
creșterea numărului cerce
tătorilor, devenirea în fapt 
a științei forță de producție 
au făcut ca implicarea in 
actul cercetărilor științifice 
să capete sensuri noi, mai 
profunde, mai pline de sem
nificație.

Ne aflăm în plină desfă
șurare a revoluției științi
fice și tehnice. A început 
noua revoluție industrială 
bazată pe microelectronică 
și tehnică electronică de 
calcul. Impactul acesteia va 
fi chiar mai mare decît al 
mașinismului, deoarece a- 
fectează structurile infor
maționale, multi le numesc 
nervoase, ale organizațiilor 
create de om. ale societății 
în ansamblu. Revoluția in
dustrială accelerează la rin- 
dulti revoluția științifică Și 
tehnică, permițînd aborda
rea cu noi mijloace de in- 
vest'gație a unor domenii 
vitale ale științei și tehnicii.

Fenomenul înlocuirii trep
tate a elementelor mecani
ce cu rol de comandă prin 
elemente microelectronice 
cu inteligență art'ficială. de 
exemplu, are imDlicatii mari 
pentru cercetările din do
meniul materiilor prime și 
energiei. Exolozia informa
țională generată de revo
luția științifică și tehnică

va fi stăpinită tot cu mij
loacele ei. calculatorul elec
tronic fiind singura soluție 
pentru a crea ordine in 
oceanul de informații care 
ne înconjoară. Cercetătorul 
nu mai trăiește de mult 
izolat, el știe că azi. mai 
mult ca ieri și, fără îndoia
lă. miine mai mult ca azi, 
trebuie să fie informat, să 
stabilească conexiuni inter- 
disciplinare, să se încadre
ze într-o problematică pe

înseamnă nou. iar noul nu 
pătrunde fără luptă, fără 
învingerea vechiului.

Numai dintr-o astfel de 
motivație poate izvorî sa
tisfacția rupremă a succe
sului in știință, deoarece 
omul de știință face parte 
din poporul său și suacese- 
le sale trebuie să aparțină 
poporului său și, prin pro
pășirea acestuia, întregii 
umanități.

Revoluția științifică și

Opinii de dr. ing. Vasile BALTAC

care societatea i-o prezintă 
ca o comandă socială.

Trăirea actului de cerce
tare, zbuciumul interior 
necesar învingerii îndoielii
— și ea inerentă cercetării 
ca oricărui act de creație
— în final, îndrăzneala de 
a se angaja față de socie
tate necesită o motivație 
mai amplă cu un funda
ment solid. Este motivația 
reală a cercetătorului din 
țara noastră, aceea de a se 
afla în slujba poporului 
său, de a contribui la pro
gresul națiunii sale, de a fi 
participant activ la con
struirea noii societăți so
cialiste pe pămintul Româ
niei. Acesta este fără în
doială cercetătorul stimat 
de societate, care va apre
cia efortul lui creator, va 
participa la punerea in 
practică a rezultatelor 
muncii sale. Numai dintr-o 
astfel de motivație poate 
rezulta convingerea perso
nală în succesul actului de 
cercetare, atit de necesară, 
pentru a lupta să o trans
formi în convingere și a 
altora, deoarece cercetarea

tehnică căreia îi sîntem 
contemporani marchează 
dispariția ca pondere a 
cercetătorului izolat, an
gajat singur în probleme 
majore de cercetare și ca
pabil să le și introducă în 
practică. Marile teme de 
cercetare implică anga
jarea de colective puterni
ce grupate în institute sau 
laboratoare de cercetare 
concentrînd resurse mate
riale și umane uriașe. în
drăzneala caracteristică u- 
nui singur cercetător trece 
astfel la noua dimensiune 
a imp'i rației angajării co
lective. Recunoașterea de
cisivelor n erite personale 
va răsp'ăti întotdeauna pe 
creatorii ir> știință, dar ei 
fac azi parte din colective 
mari cu rol de cercetător 
colectiv, angajate în lu
crări de cercetare de am
ploare.

Din ce în ce mai des ne 
este azi greu să răspundem 
la atit de clasica întrebare 
privind persoana care a 
creat un anume produs sau 
o nouă tehnologie, cerce
tarea fiind in mod real o

emanație colectivă, o însu
mare nearitmetică de va
loroase contribuții indivi
duale. Problemele cu care 
se confruntă un colectiv de 
cercetare sint numeroase și 
dificile, in comparație cu 
cele specifice cercetătoru
lui individual ; concen
trarea de resurse umane și 
materiale care trebuie să 
depășească o valoare cri
tică dată, necesitatea 
vitală a existenței in co
lective a unor cercetători de 
mare valoare care să-i po
larizeze și orienteze pe 
ceilalți, crearea unei at
mosfere care să mențină 
închegat colectivul nu sint 
întotdeauna simple într-o 
activitate umană în care 
se manifestă puternic per
sonalitatea individuală și, 
ceea ce este de mare im
portantă. unde competiția 
internațională este acerbă 
și tranșantă adesea in fa
voarea aceluia care dispune 
de cele mai mari resurse, 
ceea ce favorizează soluția 
transferurilor de tehnologie 
scumpe și deseori oneroa
se.

îndrăzneala de care dă 
dovadă colectivul de cerce
tare este prin urmare un 
act superior, cu implicații 
calitativ diferite de anga
jarea individuală. Angaja
rea colectivă tine seama de 
persoanele lmolicate numai 
pînă la un moment dat. lu
crarea de cercetare fiind 
necesar să fie finalizată 
prin efortul colectivului 
care se autoreglează în caz 
de nereușite individuale. 
Un cercetător individual se 
poate resemna, colectivul 
trebuie să se organizeze 
pentru a trece peste orice 
obstacol obiectiv sau su-
(Continuare în pag. a V-a)
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Țării, cit mai mult cărbune I - iată deviza de muncă a 
minerilor de la cariera Gîrla din bazinul Gorjului

Foto : S. Cristian

întreprinderea de mașinl-unelte din 
Bacău este bine cunoscută și aprecia
tă atît în {ară, cit și peste hotare. Ea 
exportă circa 40 la sută din pro
ducție in 25 de țări, unele dintre a- 
cestea cu o industrie puternic dezvol
tată : U.R.S.S., S.U.A., R.F.G., Japonia, 
Cehoslovacia, Franța. Și mai imoortant 
este că, in anii actualului cincinal, din 
partea clienților externi nu s-a în
registrat nici un refuz privind calita
tea mașinilor. Aceasta in condițiile in 
care gama de mașini a crescut de la 
două la 20 de tipuri. Unele mai per
fecționate decît altele. Pe ce se 
bazează acest succes ? Directo
rul întreprinderii, inginerul Va- 
sile Gogu, este de părere că 
meritul principal revine, deopotrivă, 
proiectanților și tehnologilor, care pro
movează ferm noul, tehnologiile avan
sate, fapt ce contribuie în mod esen
țial la realizarea unor mașini cu ca
racteristici tehnice superioare, de o ca
litate înaltă. De aceea, ne-am oprit 
pentru început la sectorul de concep
ție, unde stăm de vorbă cu ing. Va- 
sile Stoleru :

— La noi există o zicală conform 
căreia o mașină bună este căutată ori- 
cînd și oriunde. Și aceasta nu se coa
te face decît ținînd pasul cu exigen
țele tehnicii moderne, ale creșterii 
eficienței economice. Ca atare, 
soecialiștli noștri au făcut în 
ultima vreme o seamă de mo
dernizări care vizează atît creșterea 
tehnicității mașinilor, cit și reducerea 
greutății acestora. Principala cale prin 
care am reușit să facem acest lucru 
o constituie promovarea unor tehno
logii moderne, avansate. Mă refer 
concret la prelucrarea pieselor de 
mare precizie, cum ar fi brațul ma
șinii de alezat și frezat, corpul plan- 
saibei, diferite tipuri de carcase, pe 
mașini cu comandă numerică si pe 
centre de comandă, găurirea adîncă a

axelor principale de la mașinile de fre
zat longitudinal cu portal, frezarea fină 
a ghidajelor de alunecare și la multe 
altele.

Am notat că strădaniile oamenilor 
din sectorul de concepție sint spriji
nite, în egală măsură, de cei din sec
țiile și atelierele de producție. Citeva 
exemple. Calitatea ghidajelor de la

nologiei de tratament termochimic de 
nitrurare ionică a pieselor de tipul a- 
xelor principale de la mașinile A F.

La atelierul de proiectare construc
tivă, inginerul Corneliu Țarălungă ne-a 
vorbit despre preocupările specialiștilor 
de aici pentru ridicarea calității ma
șinilor, pentru reducerea greutății 
lor.

port. La rîndul lor, specialiștii din sec
torul de concepție sint preocupați de 
găsirea unor noi soluții constructive și 
tehnologice care să conducă la ridi
carea continuă a calității mașinilor, la 
îmbunătățirea performanțelor tehnice 
ale acestora. Inginerii Adrian Coban și 
Gheorghe Zărnescu, bunăoară, lucrea
ză la înlocuirea cutiilor de viteză de

Din experiența colectivului întreprinderii de mașini-unelte din Bacău

CONCEPȚIA TEHNOLOGICĂ MODERNĂ - 
GIRUL CALITĂȚII ÎNALTE A PRODUSELOR

mașinile FLP constituia pînă de cu- 
rînd o problemă. Inginerii Nicolae 
Hanga și Simion Tomis, de la atelie
rul de proiectare tehnologică, au 
„coborit" pentru mai multă vreme în 
secția mecanică grea, unde împreună 
cu inginerul Ion Tomozei au studiat 
și experimentat o seamă de procedee 
tehnologice pentru tratamentul termic 
al ghidajelor. S-a ajuns la concluzia 
că tehnologia cea mai bună este pla
carea și tratamentul termic al acesto
ra prin curenti cu inaltă frecvență. Ca 
urmare, rebuturile au fost înlăturate 
aproape complet, iar calitatea ghida
jelor este astăzi ireproșabilă. La fel 
a procedat și inginerul Radu Condac, 
căruia i se datorește introducerea teh-

— Prin reproiectarea sistemului de 
echilibrare de la mașina de alezat și 
frezat am reușit să realizăm un nou 
sistem hidraulic, mult mai suplu și 
mai bun. Ca urmare, vom obține nu
mai la acest tip de mașină o econo
mie anuală de circa 800 tone de me
tal. In același scop, am reproiectat și 
brațul de prindere mecanică a sculei, 
planșaiba și alte subansamble de la 
aceeași mașină.

în același atelier, inginerul Ion Bo
jog, împreună cu tehnicienii Constan
tin Fotin și Petru Zota se preocupă 
de găsirea unor soluții constructive 
tehnologice care să ducă la reali
zarea în întreprindere a unor suban
samble și piese care se aduc din im-

la mașinile AF. iar tehnicienii Mihai 
Gherghel și Iulia Gabor confecționea
ză un dispozitiv cu ajutorul căruia se 
va putea efectua operațiunea de de- 
tensionare prin vibrație a pieselor mari 
în întreprindere și nu în alte unități 
din tară, cum se face în prezent.

La plecare, am avut din nou o dis
cuție cu directorul întreprinderii.

— Din cite am aflat, ați primit 
în acest an unele sesizări, de la be
neficiarii din țară, cu privire Ia anu
mite deficiențe de ordin calitativ la 
unele mașini. Care sînt cauzele?

— Deficiențele de calitate n-au fost 
prea mari, dar oricum au existat. E'.e 
se datoresc atît linsei din dotare a u- 
nor utilaje speciale, cît și insuficien

PUNCTUALITATEA FURNIZORILOR
o absență costisitoare în cursa pentru

recuperarea restanțelor

tei pregătiri profesionale a unor oa
meni din unitatea noastră.

— Pentru 1931 sarcinile de produc
ție sînt mult mai mari. Ce măsuri ați 
întreprins pentru ca toate mașinile 
ce le veți livra beneficiarilor din țară 
să fie ireproșabile din punct de ve
dere calitativ?

— Va trebui să realizăm o produc
ție netă și marfă cu aproape 25 la sută 
mal mare decît în acest an. Aproape 
jumătate din numărul mașinilor reali
zate vor merge la export. Pentru a 
nu avea, ca și pînă acum, nici un fel 
de necazuri cu calitatea mașinilor pen
tru export, am luat din vreme o sea
mă de măsuri tehnice și organizato
rice. Vor fi montate în secțiile de pro
ducție mașini de rectificat de mare 
precizie, care ne lipsesc în prezent. în 
ce privește creșterea calificării, am or
ganizat cursuri de specializare și de 
perfecționare la care participă 750 de 
muncitori și tehnicieni. Am luat, de 
asemenea, măsuri ca toate lucrările să 
fie repartizate pe oameni, conform 
gradului lor de calificare ; s-a asigu
rat asistenta tehnică in toate schimbu- * 
rile si sectoarele de activitate, iar con
ducătorii formațiilor de lucru exerci
tă un control mai riguros asupra mo
dului cum își face datoria fiecare om. 
Munca politică a organizațiilor de 
partid, de tineret și de sindicat vi
zează și ea același scop. Vrem ca în 
anul care vine, primul din viitorul 
cincinal, să livrăm beneficiarilor noș
tri numai mașini de calitate bună, cu 
performanțe tehnice superioare.

O hotărîre care poate și trebuie să 
devină, realitate. Și este posibil, pen
tru că ei, constructorii de mașini din 
Bacău, au dovedit în nenumărate rîn- 
duri că pot să realizeze numai pro
duse de înaltă calitate.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteli"

LA SISTEMUL DE IRIGAȚII IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI

Recepția finală ,,apâ de ploaie"

întreprinderea „Hidromecanica" din 
Brașov. Și aici se depu.i eforturi 
stăruitoare pentru recuperarea res
tanțelor existente la anumite sorti
mente, pentru a încheia cu rezultate 
cît mai bune anul 1980. Totuși, în 
prezent ritmul de producție nu se 
situează la nivelul impus de re
cuperarea grabnică a restanțelor. 
După 10 luni, acestea au ajuns la 
780 transmisii hidromecanice, peste 
400 turbosuflante și peste 109 conver- 
tizoare hidraulice de cuplu. Produse 
absolut necesare altor întreprinderi 
pentru realizarea planului pe acest 
an la tractoare, instalații de foraj, 
motoare diesel pentru diferite mij
loace de transport, la o serie de 
utilaje' grele ș.a. Numai față de în
treprinderea „1 Mai" din Ploiești, • 
unitatea brașoveană are o restanță 
de 9 convertizoare CHC-650-1 și 4 
turboambreiaje TAV-850-R 1. Con
secințele ? Din această cauză unitatea 
ploieșteană nu poate livra la export 
trei instalații ..de. foraj. . ---- -

— Lichidarea restanțelor depinde, 
în primul rînd, de noi. de felul în care 
ne vom organiza activitatea la fie
care loc de muncă — ne soune șeful 
serviciului plan, Emanoil Bîlnicu, de 
la întreprinderea „Hidromecanica"., 
Dar hotărîtor este acum in acțiunea 
de recUDerare a restanțelor ca me
canismul cooperării să funcționeze 
Ireproșabil.

— Concret, ce aveți in vedere ?
— Apelul nostru se adresează în

treprinderii mecanice din Alba Iulia, 
care esțe în restanță cu 220 carcase 
de convertizoare și 247 carcase de 
transmisii. întreprinderii de piese 
turnate din Cimpina, restanțieră cu 
491 bucăți suporț-pompă și întreprin
derii „1 Mai" din Ploiești, de unde 
nu am primit 52 carcase și 148 casete 
pentru convertizoarele hidraulice. 
Lista restanțierilor continuă cu în
treprinderea „Tractorul“-Brașov, da
toare cu mari cantități de carcase și 
suporți de lagăr pentru turbosuflante, 
și întreprinderea mecanică de mate
rial rulant din Brașov, care nu a 
onorat integral cererile la carcasele 
de turbină.

— Cam lungă lista. De ce nu ați 
intervenit din timp pentru a se pre- 
Intimpina această situație ?

— Am făcut intervenții peste in
tervenții. Poate nu mă credeți, dar 
unii dintre partenerii noștri de co
operare își lac singuri greutăți : ei 
nu ne livrează la timp o serie de 
repere și din această cauză noi, la 
rindul nostru, nu putem să le livrăm 
unele produse. Este vorba de între
prinderile „1 Mai" cin Ploiești și 
„Tractorul" din Brașov.

Avem legătura la ALBA IULIA, cu 
Ștefan Dinică, corespondentul nostru 
județean :

— Colectivul întreprinderii meca
nice și-a mobilizat in prezent toate 
forțele sale pentru recuperarea rămî- 
nerilor în urmă și onorarea con
tractelor.

•— Cu ce rezultate practice se sol
dează această mobilizare de forțe ?

— De la tovarășa Adriana Miclea, 
din cadrul biroului de desfacere, am 
aflat că in prima parte a lunii no
iembrie au foșț expediate unității 
din Brașov 22 carcase de convertizor 
și 75 de transmisie, iar alte 66 de 
carcase vor fi livrate in citeva zile.

— Cum, in ce ritm se desfășoară 
acum producția la aceste p ese ?

— împreună cu maistrul Vasile 
Sopa, șeful secției turnătorie de 
fontă, am constatat că pe fluxul de 
fabricație, la eboș și curățătorie, se 
află in execuție 78 carcase pentru 
convertizor și 37 carcase de trans
misii. De asemenea, am reținut că la 
eboș două strunguri carusel și un 
borwerk au fost repartizate să prelu
creze numai carcase și se lucrează în 
flux continuu pentru intensificarea 
ritmului de fabricație.

— Ce perspective se întrevăd pen
tru recuperarea restanțelor ?

— Șeful secției turnătorie de fontă 
ne-a precizat că. potrivit programului 
stabilit in acest scap, se prevede exe
cuția și livrarea lunară a 109 carcase 
din fiecare tip, ceea ce va asigura 
respectarea in întregime a contrac
tului cu întreprinderea din Brașov.

— Care sint cauzele răminerllor in 
urmă la întreprinderea de piese 
turnate din CÎMPINA ? - if între
băm pe corespondentul nostru Con
stantin Căpraru.

— Răminerile fn urmă în livrarea 
suporților-pompă se datorează faptu
lui că la aceste produse se înregis
trează un procent foarte mare de 
rebut, uneori chiar de 50 la sută. 
Mi s-a relatat că, deși concepția con
structivă a acestui reper este rudi-

mentară, totuși proiectantul uni
tății beneficiare refuză să o înlocu
iască. Aici se solicită ca întreprinde
rea „Hidromecanica" să schimbe so
luția constructivă măcar pentru pro
ducția anului viitor.

— Am reținut. Cînd vor fi insă li
chidate restanțele din acest an ?

— în perioada care a mai rămas din 
acest an, am aflat de la șeful ser
viciului producție, se va livra întreaga 
cantitate 
decadă a 
vrate 150

— Iar
„1 Mai" PLOIEȘTI ce au de spus ?

— Acolo am discutat cu tovarășul 
Toma Oprea, secretarul comitetului

de piese. Numai în ultima 
lunii noiembrie au fost ti
de piese.
cei de la întreprinderea

La întreprinderea 
„Hidromecanica" - 

Brașov

de partid. Din piesele turnate con
tractate în acest an (737 tone) cu în
treprinderea „Hidromecanica", in 10 
luni și 20 de zile s-au livrat chiar 
mai multe decît s-au prevăzut in 
grafie. Așadar, nu sint restanțe. Cele 
116 tone care au mai rămas de livrat 
în acest an vor fi expediate după 
cum urmează : 40 tone zilele acestea, 
iar restul in luna decembrie, eșalo
nat, în cantități aproape egale pe cele 
trei decade.

Surprinzătoare această declarație. 
Sâ revenim, din nou, la „Hidrome
canica".

— Tovarășii de la „1 Mai" nu au 
dreptate — aflăm de la șeful birou
lui colaborări, Ionel Spinoiu. La 20 
noiembrie această unitate era da
toare cu 52 carcase pentru converti- 
zorul hidraulic de cuplu. La caseta 
aceluiași convertizor restanța era de 
104 bucăți, iar la stator restanțele 
însumau 133 bucăți.

Iată unde poate duce lipsa unor 
legături directe intre furnizor și be
neficiar. Este cel puțin bizar că 
furnizorul ploieștean — el însusi be
neficiar al produselor de la „Hidro
mecanica" — înregistrează un ase
menea record al confuziilor.

De la „Hidromecanica“-Brașov la 
întreprinderea „Tractorul" tot din 
BRAȘOV. Cînd vor fi lichidate res
tanțele ? Să-1 ascultăm pe ingine
rul Dumitru Bălăccanu, șeful secției 
turnătorie de fontă de la aceeași in- 
treorindere : „Intimpinăm mari greu
tăți datorită lipsei de forță de muncă. 
Cu toate aceste greutăți, pe baza ana
lizării posibilităților de care dispu
nem. ne-am angajat să livrăm pînă 
Ia finele lunii noiembrie încă 1200 
bucăți carcase, iar în decembrie, alte 
1 600. Mai mult nu putem, piesele sînt 
foarte complicate și se realizează 
greu".

îată-ne și la întreprinderea mecani
că de material rulant din BRAȘOV, 
Inginerul Mihai Moldovan, directorul 
unității, invocă, drept justificare a 
restanțelor acumulate, exact ace
leași motive : lipsa forței de munca 
la turnătorie și turnarea dificilă a 
pieselor respective. Apreciază, totuși, 
că la carcasele turbinei pentru turbo- 
suflantele VTR 200 se mai pot livra 
pînă la finele anului maximum 100 
bucăți, răminind neonorate alte 
circa 100 bucăți. „Noi ii înțelegem 
pe tovarășii de la „Hidromecanica" 
— ne spune tovarășul director — și 
facem tot ce este posibil să-i ajutăm, 
dar sintem șl noi depăși i de greu
tăți. Aceasta ne determină ca Ia car
casele pentru turbosuflantele VTR- 
250, unde restanta este de 209 bucăți, 
să nu ne luăm nici un angajament 
ferm. Vom Încerca totuși să mai tur
năm din 
forța de 
gaja“.

Bizară 
tru respectarea unor elementare 
obligații nu trebuie „să se incerce", 
ci să se pună ordine in propria uni
tate, să se respecte angajamentele 
asumate. Nici o justificare nu mai 
poate fi admisă acum, în ceasul al 
12-lea, din partea nici unei unități 
restantiere fată de întreprinderea 
„Hidromecanica". Așa cum cer inte
resele majore ale economiei naționale, 
ale noastre, ale tuturor, trebuie sâ se 
acționeze 
e nevoie, 
pentru ca 
ce nu s-a

ele. aceasta în funcție de 
muncă pe care o vQm an-

această „bunăvoință" I Pen-
unor

energic, să se lucreze, dacă 
fără întrerupere, zi de zi, 
măcar acum să se facă ceea 
făcut la timpul potrivit.

Iile ȘTEFAN 
Nicolae MOCANU

Din

realizările

tehnico

științifice

românești

La finele anului 1980, In județul 
Ialomița trebuie să existe o supra
față totală amenajată pentru iriga
ții de 408 544 hectare. La 27 noiem
brie însă punerile în funcțiune to
tale însumau doar 312 505 hectare. 
Cu toate acestea, unitățile agricole 
de stat și cooperatiste din acest ju
deț au primit an de an plan pentru 
culturi irigate Ia nivelul maxim al 
suprafețelor prevăzute să fie ame
najate. cu toate consecințele ce de
curg din această situație asupra rea
lizării producțiilor stabilite. în acest 
an, unitățile agricole nu au putut 
uda 83 500 hectare, deși au aolicat 
tehnologia specifică culturilor iriga
te, asigurind densități de plante și 
cantități sporite de îngrășăminte 
chimice la hectar.

Cele mai mari nerealizări sînt lo
calizate în sistemele lalomița-Căl- 
mățui și terasa Bordușani, unde 
constructorii — T.C.I.F. București și 
T.C.I.F. Galați — au dat nenumăra
te asigurări că vor pune la timp în 
exploatare noile amenajări. La sca
dentă insă asigurările s-au dovedit 
de fiecare dată neîntemeiate și au 
fost însoțite de noi termene repla- 
nificate. Iată de ce în acest con
text a fost intîmpinată cu viu in
teres intenția constructorului de a 
convoca pe 28 noiembrie comisia de 
recepție centrală pentru a preda be
neficiarilor noi suorafețe amenajate 
în sistemul Ialomița-Călmățui, care 
se Întinde și in județul Brăila. Să 
menționăm că acest sistem ar trebui 
să intre in funcțiune cu întreaga su
prafață planificată de 142 000 hec
tare la finele acestui an. Pînă în 
prezent nu s-a predat nici un sfert 
din această suprafață.

Comisia se întrunește într-o 
majoritate de... jumătate plus 

unu
Șantierul patru al T.C.I.F. Galați 

din comuna Bărăganu, județul Brăi
la. Aici are loc recepția. S-au adunat 
peste 70 de oameni — reprezentanți ai 
constructorului, ai întreprinderilor de 
exploatare a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, ai organelor agricole ju
dețene și puțini, foarte putini, repre
zentanți ai unităților agricole bene
ficiare. Cu toții au fost chemați să 
facă recepția finală pentru 20 352 hec
tare amenajate pentru irigații și 
28 370 hectare amenajate pentru de-

a bateriilorCalculatorul electronic de testare

Calculatorul electronic de testare a bateriilor
La întreprinderea „Electrobanat" 

din Timișoara a fost realizată o 
instalație complexă — testorul 
baterii. El constituie rodul unei 
laborări fructuoase intre cadrele 
dactjce și studenții Facultății 
electrotehnică din Timișoara 
specialiștii din producție.

■— Tovarășe profesor Alexandru 
Rogojan, de cercetările dumneavoa
stră se leagă multe dintre realiză
rile — printre primele din țară 
in domeniul calculatoarelor electro
nice. Sinteți și in cazul de față 
coordonatorul colectivului care a 
realizat această aparatură. Cînd ați 
avut ideea acestei realizări ?

— De fapt, ideea o putem atribui 
Întreprinderii ..Electrobanat" eare. 
preocupată să ridice calitatea ba
teriilor electrice pe care Ie produce, 
și-a propus achiziționarea unui țes-

de 
co
di*
de 
cu

tor electronic. A obținut o ofertă 
străină pentru care trebuia să plă
tească 10 milioane de Iei. Pe. baza 
unui contract de cercetare științi
fică, noi am reușit insă s-o 
realizăm la un cost de numai 
1.8 milioane, cu componente elec
tronice produse in întregime in 
țară. Iar performanțele, dovedite nu 
sint cu nimic mai prejos — am pu
tea spune că dimpotrivă — celor 
menționate in cataloagele firmelor 
străine. Instalația permite nu nu
mai un control riguros al cali
tății producției, ci și elaborarea 
unor rețete de realizare a ba
teriilor in funcție de caracteris
ticile materialelor 
ceste rețete 
timp foarte 
tea adăuga 
proximativă

utilizate. A- 
sînț furnizate intr-un 

scurt. Aș mgi pu- 
că. la o primă St a- 
estimare, valoarea e-

Totodată trebuia făcută re- 
preliminară pe 17 570 hectare 
și 19 862 hectare desecate.

secare, 
cepția 
irigate ,

Cineva din prezidiu anunță : ..Sînt 
prezenți jumătate plus unu din mem
brii comisiei de recepție. Deci co
misia este legal constituită. Să tre
cem lâ treabă. începem cu recepția 
finală a desecărilor...". Ce înseamnă 
„legal constituită ?“ Oare majoritatea 
de plus unu poate suplini lipsa a 11 
membri din comisie și a altora trei 
care și-au trimis înlocuitori ? Pentru 
a garanta că recepția lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare se face cu res
ponsabilitate și competență, comisia 
de recepție este numită și aprobată

Dar nu pe canale sau Ia stațiile 
de pompare pentru a vedea pe viu 
lucrările ce trebuie recepționate, ci 

. din nou in dosare. Nu surprinde deci 
că mulți dintre cei prezenți chemați 
să aprobe sau să respingă de la re
cepție nu cunosc obiectivele și nici 
măcar unde sînt amplasate.

— CE 6 (canal de evacuare — n.n.). 
Sînt obiecții ?

— Unde mai este și ăsta, tntreabă 
cineva din sală.

— La Ialomița nu-i, intervine Ni
colae Pricopi. inginer electromecanic 
Ia sistemul Țăndărei. O fi în Brăila.

— Nu știu de el, se anără Faibtș 
Saferman, șeful sistemului „Spiru

tății obiectivelor propuse spre a fi 
recepționate la suprafețele desecate.

Este de retinut că beneficiarii au 
făcut obiecții serioase privind func
ționarea sistemului. în Ialomița și 
Brăila există numeroase exemple de 
ceea ce se poate întîmpla dacă în 
sistemele de irigații rețeaua de de
secare nu reușește să evacueze în 
totalitate surplusul de umiditate. Or, 
soluția propusă de proiectant și rea
lizată in bună măsură nu asigură 
evacuarea apelor în exces. în unele 
zone s-a prevăzut ca un singur canal 
să colecteze apele de pe cîte 8—10 
kilometri de fiecare parte a lui.

Relatări de la o ședință formală a unei comisii 
de recepție care nu-și îndeplinește 
în mod corespunzător atribuțiile

O soluție de aruncat banii pe 
fereastră ?

prin hotărîre a Consiliului de Mi
niștri. Membrii comisiei sînt din sec
toare diferite de activitate tocmai 
pentru a putea soluționa și da răs
puns pe Ioc la toate problemele ivi
te. Or. intr-o majoritate ..de jumă
tate plus unu", evident, comisia de 
recepție nu-și putea îndenlini atri
buțiile. De aici și superficialitatea' 
care și-a pus amprenta de la în
ceput pe desfășurarea recepției. Toa
tă recepția a lăsat impresia unui 
cru improvizat, a unei „licitații 
apă", in care constructorul vrea 
vîndă apa pe care nici el nu-i 
gur că o poate asigura la timp.

„Acesta 
oamenii

este canalul! "...
priveau insistent 

dosare

lu- 
cu 
să 
sl-

Și 
in

...Și începe recepția propriu-zisă. 
Dar nu pe cimp, cum ne-am gîndit 
și cum ar fi fost necesar să se facă, 
ci în sală, dîndu-se citire unui po
melnic de lucrări codificate prezen
tate pentru recepționare,

— CE 1 (canal de evacuare — n.n.) 
sînt obiecții ? Nu ? De acord cu re- 
cepționarea ? Bine, mergem mai de
parte.

Incărcător-transportor pentru produse agricole

conomiilor realizate prin utilizarea 
acestui testor este apreciată Ia un 
procent însemnat din valoarea pro
ducției întreprinderii.

Aflăm, de asemenea, că. exlstînd 
deja o experiență in realizarea 
acestui gen de aparatură, au mai 
fost concepute și realizate și alte

testoare cu destinații diverse. Două 
dintre acestea : testorul pentru 
amplificatoarele de citire de la me
moria calculatorului FELIX C-256 
și altul pentru verificarea fiabili
tății modulelor de memorie, con
dus de microprocesor, (Vlaicu 
Radu).

Incărcător-transportor 
pentru produse agricole

întreprinderea constructoare de 
mașini agricole din Timișoara 
a realizat un nou agregat destinat 
executării unor lucrări in unitățile 
agricole. Rod al efortului cercetăto
rilor și proieetanților timișoreni, 
noua mașină este destinată încărcă
rii știuleților de porumb, a cereale
lor, semințelor, ciocălăilor. șroturilor 
etc. din vrac de oe platforme (be
tonate. pietruite, oămint bătătorit) 
in mijloace de transport auto sau

de cale ferată. De asemenea, agre
gatul poate fi folosit la încărcarea 
pătulelor șl arioaielor cu porumb 
știuleti. la looătarea cerealelor in 
magazii in vederea aerării. la ali
mentarea batozelor de oorumb mo
bile ie mare volum. Capacitatea de 
incărcare-transport (pe platforme 
betonate) este de 70 tone pe oră la 
știuleti și de 35 tone pe oră la po
rumb boabe. Agregatul este auto
propulsat. (Cezar Ioana).

Haret“. Dar de o fi la noi, nu stnt 
obiecții.

„Bun de recepționat 1“
Formalism mai cras nici că se pu

tea și ne scutește de orice comen
tariu.

Nu întotdeauna lucrurile au mers 
atît de lin însă. De cele mai multe 
ori constructorul și proiectantul sis
temului au înghițit în tec. Au fost 
aduse la lumină situații care explică 
în bună măsură de ce in sistemul Ia
lomița — Călmătui se țin lanț amî- 
nările de punere in funcțiune a 
menajărilor.

a-

Anexa „stinsă" 
sau „nestinsă" ?

— CE IA (canal de evacuare ma
gistral n.n.) Sint obiecții ?

— Da, sare Vasile Octavian, pre
ședintele C.A.P. Bărăganu. Lucrări
le nu sint terminate. Nu s-au făcut 
conform proiectului și canalul nu are 
funcționalitate.

— Nu-i adevărat — susține Mihal 
Ionescu, șeful șantierului Bărăganu. 
„Anexa 2 e stinsă 1“ („stinsă" vrea 
să însemne că lucrările constatate 
la recepția preliminară că nu s-au 
făcut, și înscrise pe un lung pomel
nic cunoscut sub indicativul de anexa 
2. au fost efectuate pe parcurs în pe
rioada do garanție — nota nonst-ă). 
Proiectantul a prevăzut canalul fără 
debușare. Eu fac- ce este în proiect. 
Așa. fiecare are pretenții. SI cum să 
prelungesc canalul cînd nu-i regle
mentată- finanțarea. Cine dă banii ?

„Se amină de la recentie și se dă 
un nou termen — 20 decembrie — 
pentru rezolvarea problemei", a fost 
verdictul comisiei de recepție. Ver
dict care a fost dat în cazul majori-

Chestiunea cea mai controversată 
a fost soluția aleasă de proiectant 
pentru a introduce apa sub presiune 
pe rețeaua de conducte îngropate, 
în loc de stații termice semistațio- 
nare sau de punere sub -pre
siune, care deserveau un mare număr 
de conducte Îngropate, proiectarea a 
stabilit să se monteze pe platforme 
amenajate special, situate din 600 în 
600 de metri la capătul fiecărei an
tene, cîte 1—4 agregate de pomnare 
electrice de tipul R.D.N. Ce obiecții 
sint ? Nicolae Zainea, directorul 
I.E.L.I.F. Călărași, arăta : „Pentru 
întreținerea și exploatarea acestor 
agregate sînt necesari trei electro
mecanici la fiecare platformă. A- 
ceasta înseamnă o creștere de 10 ori 
a personalului de exploatare. De 
unde luăm acești oameni, cînd și 
acum ducem lipsă de electromeca
nici ? Apoi, aceste agregate consumă 
ulei nerecuperabil la amorsarea pom
pelor in medie 15—20 litri pe cam
panie. ca să nu mai spun că prezintă 
și pericol in exploatare". Ne-am re
ferit la două aspecte, dar au fost și 
altele la adresa proiectării. Or, tre
buie s-o spunem deschis, proiectan
tul șef al sistemului Ialomița — Căl
mătui, Constantin Bira de la 
I.S.P.I.F. București, prin exr^icșțiile 
pe care le-a dat nu a Iămuritrt j ni
mic situațiile discutate. Arguments 
de genul „păi sistemul e gata, acum 
v-ați găsit, fraților, să spuneți că cu
tare sau cutare soluție nu este 
bună ?“. sau : „Există, un decret de 
aprobare și toate lucrările au fost 
avizate de mult, așa că...“. Așa că 
vedeți. vedeți dumneavoastră, 
alte cuvinte, sinteți în fața unui 
împlinit. Asta e sistemul, asta 
luați. După aceasta comisia a 
pauză.

Partea a doua a relatării acestei 
„recepții" si mai ales învățămintele 
care decurg din modul superficial in 
care se lucrează la amenajarea unor 
sisteme de irigații — intr-un număr 
viitor.

cu 
fapt 
pre
luat

Aurel PAPADIUC 
Mihai V1ȘOIU

REDUCEREA CONSUMURILOR
MATERIALE Șl ENERGETICE

(Urmare din pag. I)

rie de colective in domeniul reduce
rii consumurilor materiale trebuie să 
circule cu rpaximă operativitate, să 
devină in cel mai scurt timp un bun 
al tuturor.

Acțiunea de reducere a cheltuieli
lor materiale nu are un caracter în
gust. departamental. Ea nu este nu
mai o problemă a unuia sau altuia 
dintre colectivele de oameni ai mun
cii, a unei centrale industriale sau a 
unui minister anume. Ea este și 
trebuie să fie o acțiune in care să 
șe conjuge eforturile creatoare ale 
specialiștilor și muncitorilor din toa
te domeniile si ramurile de activita
te. ne tot circuitul economic, de la 
producerea materiilor prime pînă Ia 
fabricarea produselor finite. O ana
liză la nivel macroeconomic arată că 
această cerință maioră este in multe 
cazuri Încălcată. Un calcul edifica
tor : oe ansamblul proceselor de pre
lucrare din siderurgie si construcții
le de mașini rezultă că dintr-o tonă 
de otel brut aiunve încornorat efec
tiv in produsele finite ale industriei 
construcțiilor de mașini numai circa 
jumătate. Cealaltă Jumătate constitui» 
metal trimis Ia retopit sau pierderi 
nerecuperablle. 
miei se ajunge 
re ca milioane 
urmeze direct 
otelăriilor.
flecar» tonă de metal sute și sute de 
kWh nergie electrică.

Pe ansamblul econo- 
tn situația păgubitoa- 
de tone de metal să 

sau indirect drumul 
eonsumîndu-se pentru

Sint doar citeva din problemele 
ce trebuie avute în vedere cu toată 
seriozitatea în acest an și în anul 
viitor, urmărind ca în fiecare unita
te, la fiecare produs să realizăm 
consumuri materiale si energetice cit 
mai reduse. S-a calculat că pentru a 
obține un dolar venit național noi 
consumăm aoroane 2 kg de combus
tibil convențional, în timp ce în 
R.F.G. se consumă numai 810 grame, 
iar In Austria 780 grame. înmulțiți 
aceste diferente cu miliardele de do
lari de venit national pentru a des
prinde la adevăratele proporții con
sumurile exagerate de resurse ener
getice oe care Ie mai facem si, mai 
ales, 
tinut 
pel.

De 
rioară a resurselor materiale de care 
disnunem deniile în artuala etaoă 
in măsură hotărîtoare dezvoltarea în 
continuare a tării noastre ne olan e- 
conomic și social. Este, așadar, mo
mentul artinnilor energetice, stărui
toare. eficiente. Să-Î consacrăm toate’ 
forțele noastre. întreaga noastră ca
pacitate de muncă, un profund spi
rit inventiv 1 Să fim intransigenți la 
locurile de muncă fată de orice for
mă de risipă, să acționăm energic 
pentru reducerea consumurilor mate
riale cu convingerea că pe această 
bază contribuim, direct la ridicarea 
bunăstării noastre I

nentru a ne mobiliza mal sus- 
în marele front împotriva risi-

valorificarea Intensivă, suoe-
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LA ÎNCHEIEREA CELEI DE-A DOUA ETAPE DE MAJORARE A RETRIBUȚIILOR DIN ACEST CINCINAL

Pe baza rezultatelor obținute în dezvoltarea economiei, în creșterea avuției naționale, s-au realizat 

CELE MAI SUBSTANȚIALE MAJORĂRI ALE VENITURILOR POPULAȚIEI 
DIN TOȚI ANII CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE

Date care ilustrează înfăptuirea consecventă a programului partidului de ridicare a nivelului de trai al întregului popor

RETRIBUȚIA MEDIE NETĂ LUNARĂ
- în lei

2256
SPORUL DE RETRIBUȚIE DIN ACTUALUL 

CINCINAL - DE DOUĂ ORI MAI MARE DECÎT
ÎN CINCINALUL ANTERIOR

® In acest an, în urma celor două eta
pe de majorare a retribuțiilor din actualul 
cincinal, sporul lunar de venituri ce re
vine, în medie, fiecărei persoane înca
drate în muncă este cu peste 600 lei mai 
mare fată de anul 1975 — MAI MULT 
DECiT DUBLUL SFORULUI OBȚINUT IN 
CINCINALUL ANTERIOR.

PROPORȚIE MAI MARE decît retribuțiile 
personalului TESA.

/

lArriî?'-
7'

1975

1978
IÎ980

7::

Retribuția medie netă lunară a sporit in actualul cincinal atît prin majo
rarea retribuțiilor tarifare de încadrare, cit și prin promovarea la noi 
trepte și gradații a personalului muncitor. Așa cum s-a 
ll-lea Congres al consiliilor populare, retribuția medie 

să urce la 2 256 lei lunar

arătat la cel ăe-al 
netă se estimează

■■■ :isî 016'1 
estr eiB? ■'•nul’.

J.

® fncepind de la 1 iulie 1977 A FOST 
DESFIINȚAT IMPOZITUL PE RETRIBUȚIE, 
toți oamenii muncii primind acum retribu
ția netă ; impozitul pe retribuții este su
portat de unitățile socialiste.

® In cadrul celor două etape de ma
jorare a retribuțiilor s-a acordat prioritate 
oamenilor muncii din RAMURILE CU O 
IMPORTANTA DEOSEBITĂ PENTRU ECO
NOMIA NAȚIONALĂ : minerit, construc- 
ții-montaj, siderurgie, metalurgie neferoa
să, construcții de mașini, petrol, chimie, 
textile etc.

• Ținindu-se seama de criteriul impor
tanței sociale a muncii, încurajîndu-se 
activitățile direct productive, creatoare de 
venit national, RETRIBUȚIILE MUNCITO
RILOR ÂU FOST MAJORATE ÎNTR-0

2 —t- 
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• În spiritul principiilor echității, aflate 
la baza întregii politici a partidului nos
tru, s-a asigurat UN RAPORT JUST ÎNTRE 
RETRIBUȚIA MINIMĂ Șl MAXIMĂ DIN 
ECONOMIE — de 1 la 5,5 — prin creș
terea mai accentuată a retribuțiilor mici.

® Odată cu aplicarea etapei a ll-a de 
majorare a retribuțiilor, AU INTRAT IN 
VIGOARE Șl ÎMBUNĂTĂȚIRILE ADUSE 
LEGII RETRIBUIRII : introducerea unei noi 
categorii, în plus, de încadrare a munci
torilor ; diferențierea mai accentuată a 
retribuțiilor între treptele și categoriile de 
încadrare a muncitorilor, în vederea creș
terii cointeresării lor pentru perfecționa
rea calificării profesionale ; diferențierea 
mai mare a retribuțiilor între ramuri, in 
scopul unei mai bune corelări a acestora, 
în funcție de importanța lor economico- 
socială ; introducerea unei noi funcții 
pentru maiștri — maistru principal spe
cialist — și a unei gradații in plus — gra
dația a 7-a — pentru personalul TESA, 
ceea ce asigură personalului muncitor po
sibilități sporite de promovare și ciștig.

PLANIFICAT

RETRIBUȚIA MEDIE REALĂ

REALIZATĂ
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Pe 
cu 
reprezintă un indicator sintetic concludent al 
ilustrind cantitatea sporită de bunuri și servicii de care poate beneficia 

populația Ia prețurile existente azi

întregul cincinal, retribuția medie reală a oamenilor muncii a sporit 
circa 30 la sută, față de 20 la sută cit se prevăzuse inițial. Acesta 

I ridicării nivelului de trai,

- în procente - 
circa

ii £ 'fci vi i i K

Nu încape îndoială că 
multe popoare de pe rotun
dul pămintului nu se răsfa
ță in bine și că lumea de 
astăzi — după cuvintele iro
nice ale lui Voltaire, care in 
„Candide" îl caricaturizează 
pe Leibniz — nu este cea 
mai bună din toate lumile 
posibile. Sub aspectul bună
stării sint și excepții, dar 
sint excepții dintre acelea 
care luminează și mai con
vingător regula.

Cu atît mai mult înțeleg 
un adevăr imbatabil cuprins 
adesea in cuvintele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
cuvinte care arată că in lu
mea contemporană, roasă 
prin destule locuri de relele 

^șomajului, inflației, sărăciei,

foametei, inculturii, este ne
cesară o nouă rinduială 
economică, care să nu mai 
admită țări bogate și săra
ce, mereu amenințate de 
războaie, pe lingă toate ce
lelalte griji ce le apasă. De 
acest adevăr începe să de
vină tot mai conștientă 
umanitatea.

România de după al 
lea război mondial a 
nit pe drumul înălțării 
noi societăți, obținind 
grese deosebite, mai
in ultimii cincisprezece ani. 
Țara parcurge acest drum 
in mod exemplar și poate 
constitui o pildă în lume 
prin consecvența cu care 
militează împotriva nedrep
tăților și inegalităților de

doi- 
por- 
unei 
pro
files

orice fel. Pe propria-i va
tră, această nobilă și des
toinică 
mai in 
fiecare 
pentru 
dar și
Partidul Comunist Roman 
conturează pentru poporul 
nostru programe și măsuri 
care să asigure o continuă, 
o neîntreruptă, dar și echi
tabilă propășire a tuturor 
locuitorilor spre orizonturi 
de bunăstare materială și 
spirituală lucid stabilite și 
realist conturate. înțelep
ciunea acestor programe, 
succesul îndeplinirii lor re
zultă pentru oricine, pot 
deveni deosebit de convin
gătoare prin recolta vi-

osteneală se vede 
toate locurile și in 
zi. Pronunțtndu-se 

echitate, in șanse 
in viafa- concretă,

Din nobilul metal al muncii
X I

zibilă a faptelor, prin spo
rul șl roadele muncii socia
liste, roade pe care orice 
om conștient se simte tot 
mai mult stăpîn, pentru că 
stăpîn e și pe munca sa.

Că' bordeiele de care 
scria Sadoveanu, trezind 
compătimire in orice. suflet, 
au dispărut o vede oricine 
in uriașele blocuri multi- 
etajate, in locuințele con
fortabile din orașele și sa
tele de nerecunoscut în 
comparație cu cele de altă
dată. Dar cite nu sint de 
văzut și în îmbrăcămintea

Mihai BENIUC

oamenilor, in uzinele, fa
bricile, minele moderniza
te, centralele hidro și ter
moelectrice, care împînzesc 
toată țara, ca să nu 'mai 
vorbim de multiplele rela
ții economice, sociale, cul
turale și politice, de bună 
înțelegere și pace cu tot 
mai numeroase țări ale glo
bului. Toate acestea repre
zintă, direct sau indirect, 
bunăstare. Am scris bună
stare și nu opulență, pen
tru că brinduirea noastră se

pronunță contra infulecirii 
lacome ; dar vreau să arăt 
totodată că, fie și in limi
tele bunăstării firești, mai 
sint destule de împlinit. De 
cine depinde ? Se înțelege 
că de fiecare dintre noi, de 
milioanele de brațe care 
trebuie să hrănească mili
oanele de guri, să îmbrace 
milioanele de trupuri, să 
creeze frumos pentru mi
lioanele de priviri și de 
a uzuri.

De la al Xl-lea Con
gres al P.C.R., dacă n-am 
vorbi decît de creșterea ni-

gelului de trai în toate do
meniile vieții — de exem
plu creșterea pe etape a re
tribuțiilor, ca rod al mun
cii, de ridicarea nivelului 
învățămîntului și producti
vității muncii, mereu ame
liorată cu iscusite inven
ții, de înălțarea conștiinței 
celor ce produc, ar fi destu
le de arătat.

Sint însă și domenii unde 
se cere mai bun și mai mult. 
Aceasta se realizează ade
seori în luptă grea, cu fac
tori încă independenți de 
om, cum sint greu previzi
bilele și acele greu de 
stăpînit condiții climatice, 
cum au fost bunăoară in 
unele perioade și in unele 
părți ale țării în acest an,

cum sint greutățile create 
de frămintările economice 
din lumea largă. Dar ce nti 
poate omul cind vrea, cind 
are încredere in forțele lui, 
cind are conducători hotă- 
riți și pricepuți să-l în
demne și să-l îndrume, să-i 
pună in operă 
încrederea !

Rememorez 
Congresului al 
P.C.R. în aplicarea cărora 
poporul a parcurs aceste 
trepte ale bunăstării. Re
văd planurile bine chibzui
te pe ani înainte și bine 
calculate de experți sub în
drumarea conducerii parti
dului, dar revăd parcă 
și angajarea, voința oa
menilor cu uneltele gata

jioqxa 6J «ivii eisoq un ti~.
f.-'-r uipi, 

.......
Si ofensiva 

început, me- 
supravegherea

forțele și

hotăririle 
Xl-lea al

de lucru, 
muncii a 
reu sub 
și contribuția directă a co
muniștilor. Planurile și
cifrele s-au îngemănat cu 
năzuințele și așteptările,
au căpătat aripile hărniciei 
și priceperii în fapte, incit 
s-au distilat in picăturile 
mari de metal nobil al
muncii, adunindu-se in 
roade necesare traiului mai 
bun, in cărămizi la temelia 
pentru comunism.

Acesta este sensul in care 
înțeleg constantele sporiri 
ale retribuției muncii, mai 
spornice la sfirșit de an și 
de cincinal și virf din 
virful de aur al săgeții 
noastre spre viitor.

<

VENITURI SPORITE PENTRU
LUCRĂTORII OGOARELOR

SPRIJIN FAMILIEI, CREȘTERII 
COPIILOR

MAJORAREA TUTUROR CATEGORIILOR
DE PENSII

© Prin aplicarea măsurilor 
cuprinse in programul de 
creștere a veniturilor lucrăto
rilor din agricultura de stat, 
ale țărănimii cooperatiste și 
ale țăranilor din zona necoo- 
perativizată, veniturile reale 
ale țărănimii, calculate pe o 
persoană activă, au crescut 
pe întregul cincinal cu circa 
30 la sută, față de 20—25 la 
sută cit se prevăzuse inițial 
în plan.

VENITURILE NOMINALE NETE
ALE ȚĂRĂNIMII

obținute din munco în C.A.P. și din gospo
dăriile personale, calculate lunar pe o 

persoană activă
— în lei —

• Pentru prima dată in 
anij construcției socialiste, 
procentul de creștere a veni
turilor reale ale țărănimii au 
corespuns nivelului de creș
tere a retribuțiilor reale ale 
personalului muncitor din ce
lelalte ramuri ale economiei, 
inclusiv din industrie.
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© Odată cu majorarea re
tribuțiilor tarifare ale lucrăto
rilor din agricultura de stat și 
corespunzător creșterii pro
ducției agricole, s-au majorat 
— diferențiat pe sectoare de 
activitate — veniturile garan
tate ale țăranilor cooperatori. 
Din anul 1978, aceste venituri 
au crescut la 1 200 lei lunar 
pentru cei ce lucrează în le
gumicultura, viticultură și po
micultură și la 1 500 lei lunar pentru lucrătorii din zootehnie și irigații.

© In prezent, calculat pe o persoană activă, venitul mediu lunar al țără
nimii, obținut din munca în C.A.P. și in gospodăriile personale, este cu 390 
lei mai mare decît in 1975 și aproape triplu față de anul 1965.
• Au sporit și veniturile reale ale țăranilor din zona necooperativizatâ.

© Odată cu majorarea ce
lorlalte categorii de venituri 
ale pQpulației, s-au majorat 
și alocațiile pentru copii. De 
noiie alocații mărite benefi
ciază în prezent peste 4,5 mi
lioane copii.

ALOCAȚIILE DE STAT 
PENTRU COPII

— creșterea medie, în procente —

© In urma celor două 
etape de majorare, care s-au 
încheiat încă de la 1 octom
brie 1979, cuantumurile alo
cațiilor au crescut, în medie, 
cu peste 30 la sută. In plus, 
de la 1 martie 1979 s-a acor
dat suplimentar încă 10 lei 
lunar pentru fiecare copil, 
prin reducerea fondurilor des
tinate cheltuielilor militare.

© In prezent, alocațiile 
pentru copii sint cuprinse în
tre 90—320 lei, față de 60-240 
lei în anul 1975. Fondurile 
alocate de la bugetul de stat 
pentru plata alocațiilor sint 
în 1980 cu aproape 3,5 mili
arde lei mai mari față de 
anul 1975.
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Peste

© O dovadă a grijii socie
tății pentru tînăra generație a 
țării este și măsura instituirii, 
de la 1 august 1977, a unui 
nou sistem de sprijin al mamelor care au în îngrijire mai mulți copii. Astăzi 
primesc ajutoare bănești mamele care îngrijesc 5 sau mai mulți copii, față 
de situația anterioară, cind aceste ajutoare se acordau numai mamelor care 
aveau mai mult de 8 copii.

© S-au majorat, în actualul cincinal, cu 150 lei ajutoarele ce se acordă 
mamelor cu 8 sau 9 copii în îngrijire și cu 200 lei ajutoarele pentru mamele 
cu 10 sau mai mulți copii.

• In actualul cincinal au 
fost majorate, în două etape, 
toate categoriile de pensii : 
pensiile pentru munca depu
să și limită de vîrstă, pensiile 
de invaliditate de gradele I și 
II, pensiile de urmași, pen
siile I.O.V.R. și militare, aju
toarele sociale.

• Ca dovadă a grijii pe 
care societatea noastră o 
poartă celor care și-au adus, 
de-a lungul vieții, prinosul de 
muncă, acțiunea de majorare 
a pensiilor in actualul cinci
nal s-a încheiat încă de la 
1 decembrie 1979.

® Sporul de venituri reali
zat de pensionari (inclusiv 
cei din C.A.P.) in 1980, față 
de anul 1975, este de aproa
pe 9 miliarde lei.

® In spiritul eticii și echi
tății socialiste, majorările de 
pensii au fost diferențiate — 
intre 8 și 40 la sută — creș
terile cele mai mari fiind 
acordate pensiilor mici.

• Pentru acoperirea unor 
influențe rezultate din reașe-

PENSIILE 
DE ASIGURĂRI SOCIALE 

— creșterea medie, în procente —

zarea tarifelor la consumul de energie, la 1 august 1979 s-a mai acordat o 
majorare suplimentară a pensiilor.

© Incepind cu 1 ianuarie 1978 s-a instituit, pentru prima oară în istoria 
țării, un sistem de pensionare și pentru țăranii din zonele necooperativizate. 
In acest fel, practic, toate categoriile de oameni ai muncii din România sint 
cuprinse intr-un sistem de asigurări sociale și pensii.

Pagină realizată de Mihai IONESCU
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O floare... 
la 12 ani
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Viată demnă

I

I
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viefii 
dem-

Cei care trec în aceste zile- 
pragul Bibliotecii județene Timiș, 
înainte de a solicita cartea pre
ferată, zăbovesc citeva clipe in 
fața unui filodendron care eta
lează o... splendidă floare. Foto
grafia realizată de Emeric Ro- 
bitsek surprinde acest moment 
exact după 12 ani de cind biblio
teca a procurat floarea respecti
vă, originară din Mexic. Ea în
florește extrem de rar și numai 
atunci cind are condiții optime 
de vegetație. De obicei, posibili
tatea de a admira asemenea flori 
o oferă numai grădinile botanice. 
Dar cind dragostea pentru po
doabele naturii este intr-adevăr 
mare — iar bănățenii sini tot 
„fruncea" și din acest punct de 
vedere — te poți bucura de fru
musețea unei plante exotice 
chiar și... in lumea cărților.

Soții~Oumttru și 'Lucretia Ar
delean ae la lntriprlnderea 
„Avicola" din Mintia-Hunedoara 
au trăit zilele trecute momente 
de neuitat. După 35 și, respectiv, 
27 de ani de muncă, ei au ieșit 
acum la pensie. Colegii i-au fe
licitat din toată inima. Momentul 
festiv a avut o semnificație apar
te, intrucit cei doi soți sini 
surdomuți. Alții, in locul lor, ar 
fi făcut apel la mila altora... 
Dumitru a fost unul dintre cei 
mai buni bobinatori, iar Lucre- 
ția o neîntrecută sortatoare. Au 
învățat „cititul pe buze" pentru 
a se înțelege cu lumea și lumea 
cu ei.

Intr-un frumos apartament din 
Deva, ei vor trăi o bătrînețe li
niștită, senină, pe care le-o dorim 
cit mai lungă, pe potriva 
întemeiate prin muncă și 
nitate.

I Curat ■ |
I vînătorească! .

— Și cum stăteam eu la pin- 
dă, numai ce zăresc o namilă de 
lup că vine, vine, vine... direct 
spre mine. Pe moment, m-am 
gindit să pun arma la ochi și să 
fac poc ! Dar m-am răzgindit : 
de ce să stric eu un cartuș pen- 

Itru jivina asta ? la să-l prind 
eu direct de ceafă. Cind s-a 
apropiat la un pas de mine, am 

I făcut un salt și... haț, l-am prins
de git și l-am întors cu fața spre 
aparatul foto, care a imortalizat 
această imagine absolut au
tentică.
"Imaginea este, intr-adevăr, 

„absolut autentică", dar a fost 
surprinsă nu in momentul de 
care se pomenește, ci după ce 
vinătorul Iuliu Petrescu din 
Cluj-Napoca l-a răpus cu >un 
glonte bine ochit pe cumătrul 
lup. 'ascuns intr-un boschet, 
exact cind șe pregătea să sară In 
mijlocul unei turme de oi care 
trecea prin apropiere.

I
I
I
I
I
I
I
I

I Povestea de la inceput e cu
rat... vînătorească și ar fi fost 
spusă de oricine, dar nu și de

I Iuliu Petrescu, unul din cei mal 
iscusiți țintași clujeni, cind e 
vorba de răpitoare.

I 
L

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

OPERĂ ISTORICĂ 
A POPORULUI ROMÂN
(Urmare din pag. I)

țurile Transilvaniei — care a votat 
unirea pe veci cu România. A devenit 
astfel realitate un deziderat pentru 
a cărui Împlinire nenumărate genera
ții și-au adus contribuția de luptă și 
jertfă ; opera înfăptuită de ele se în
scria în legalitatea si în logica isto
riei : un singur popor, o singură țară.

Naționalitățile conlocuitoare din 
Transilvania și Banat au recunoscut 
legitimitatea unirii Transilvaniei cu 
România. Consiliul Național Maghiar 
din Tîrgu-Mureș a proclamat „drep
tul Ia autodeterminare al popoarelor 
nemaghiare din Transilvania**, aduna
rea sașilor tinută la Mediaș, la 8 ia
nuarie 1919. a sprijinit hotărîrea 
adoptată la 1 decembrie 1918 la Alba 
Iulia și a felicitat poporul român 
„pentru Împlinirea idealurilor sale", 
iar adunarea șvabilor de la Timișoara 
exprima „convingerea că numai uni
rea cu România va putea să ne ofere 
garanțiile suficiente pentru existența 
și progresul nostru".

Desăvîrșirea unității naționale a ro
mânilor s-a realizat, așadar, prin lupta 
întregului popor, care a beneficiat de 
condițiile create de prăbușirea impe
riilor țarist și austro-ungar pentru a 
folosi dreptul la autodeterminare și 
a-și exprima liber și democratic vo
ința de a se uni în hotarele unui sin
gur stat : ROMANIA. A urmat apoi 
recunoașterea internațională a actu
lui de la 1 decembrie, prin tratatele 
de pace ale așa-numitului sistem Ver
sailles. Această ordine cronologică 
exprima o profundă realitate istori
că : statul român nu era o creație 
artificială, rezultată dintr-un conflict

militar, ci înfăptuirea unui ideal cu 
vechime multiseculară. în deplină 
concordantă cu procesul istoric gu
vernat de legi obiective.

„Alcătuirea statului românesc na
țional — sublinia în acest sens tova
rășul Nicolae Ceaușescu — nu este un 
dar, rezultatul unei conferințe inter
naționale, ci rodul luptei neobosite 
duse de cele mai înaintate forțe ale 
societății, de masele largi populare 
pentru unire, produsul legic al dez
voltării istorice, sociale și naționale a 
poporului român".

înfăptuirea statului național unitar 
a creat cadrul favorabil progresului 
multilateral al societății românești. In 
anii ce au urmat. România a cunos
cut o dezvoltare mal accelerată pe 
tărîm economic, ca și în domeniile 
științei, artei și culturii ; s-au întărit 
forțele progresiste, în primul rînd 
mișcarea muncitorească. Prezenta la 
cîrma țării a partidelor burgheze a 
constituit însă un obstacol în calea 
valorificării integrale și echitabile a 
resurselor sporite ale țării, după cum 
politica de exploatare a ținut în con
diții materiale precare clasa munci
toare, masele de oameni ai muncii, a 
împiedicat rezolvarea pină la cațțăt a 
problemei naționale.

A revenit Partidului Comunist Ro
mân misiunea istorică de a soluționa, 
corespunzător intereselor maselor 
largi populare, marile probleme care 
au confruntat poporul român după în
făptuirea statului său național uni
tar. Sub conducerea partidului, prin 
lupta și efortul tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, în România a triumfat orîndui- 
rea socialistă, poporul muncitor a de-

La poarta cetății Alba Iulia, acum 62 de ani

v.enit stăpîn deplin al propriilor des
tine. al roadelor muncii sale. In con
dițiile socialismului, țara noastră a 
înregistrat un ritm de dezvoltare eco
nomică care ține de domeniul perfor
mantei.

Forța economică a României socia
liste .se asociază cu unitatea moral- 
politică a întregului popor. Rezolva
rea problemei naționale. în spiritul 
principialității revoluționare, a asigu
rat temeiuri de nezdruncinat unității 
dintre poporul român și naționalități
le conlocuitoare ; români, maghiari, 
germani se găsesc astăzi angajați 
ferm și fratern în efortul de edifica
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Politica țării noastre, de 
promovare consecventă și curajoasă a

înțelegerii între popoare, prin res
pectarea independenței și suverani
tății naționale, a integrității terito
riale, a asigurat României un presti
giu internațional fără precedent in 
trecutul ei. consolidat și sporit con
tinuu prin activitatea neobosită, con
sacrată înaltelor idealuri ale libertății, 
păcii și cooperării, a celui mai auto
rizat reprezentant al ei. președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Strîns unit sub steagul partidului, 
poporul român înalță, pe temelia de 
granit a unei istorii multimilenare, o 
tară liberă, sigură de puterile ei. O 
Românie care încorporează marele 
eveniment de la 1 Decembrie 1918 ca 
o componentă a forței și unității de 
astăzi a bravului ei popor.

Prima parte a trilogiei Iul
• Delavrancea, „Apus de soa

re**, supusă aprecierii inte
lectualilor din București și 
colectivului de actori, deve
nise încă din noiembrie 1908 
subiectul zilnic al comentarii
lor presei care menționa : 
, lacrimile" ce au curs pe 
obrajii ascultătorilor, „atmo
sfera" autentică de la Curtea 
Doamnei Maria, intuită fără 
greș de autor — „un Shakes
peare român".

După premiera de la 4 fe
bruarie 1909 însă, cronicile 
dramatice, profund contradic
torii, trec de la elogiul fără 
rezerve la critica ofensatoare, 
reproșind dramaturgului lipsa 
conflictului, insuficienta cre
ionare a personajelor, în 
afară de Ștefan și Oana, ți
nuta neadecvată a Domnului 
— în cămașă — în actul IV, 
fonetismul muntenesc din 
replicile Iui Ștefan.

In ciuda pornirii negativiste 
a multor cronicari, publicul 
dsalta „în valuri uriașe" Tea
trul Național, elevii de la ga
lerie știau pe de rost rolu
rile tuturor personajelor și 
astfel Ștefan cel Mare al lui 
Delavrancea se instala in 
conștiințe ca un uriaș, repre
zentativ pentru sufletul ro
mânesc sănătos și conștient 

’de menirea , lui în .apeaștă 
parte de lume, integrtnd'rea
lității consemnate de docu
mente mitul generat de 
lunga și glorioasa domnie a 
lui Ștefan cel Mare. Căci 
imensa frescă a Moldovei 
sfirșitului de veac al XV-lea 
a- fragment din marea epo
pee națională a românilor — 
punea pentru prima oară sub 
luminile rampei coordonatele 
esențiale ale unei epoci de 
răscruce în viata politică a 
Moldovei. cu netăgăduite 
consecințe asupra Europei în
tregi. Mesajul piesei lui De
lavrancea grăia românilor de 
pretutindeni că în trecut ca 
și azi am rezistat, rezistăm 
și nu vom pieri, oricîte po
trivnicii se vor abate asupra 
noastră, fiindcă din sinul a- 
cestui ponor se ridică mereu 
Ștefani și Rareși. Oane și 

\ Bolduri, credincioși ca Mo-

ghilă și mișună de ostași 
gata să moară pentru liber
tatea și independența pămîn- 
tului nostru străbun. Perso
najele lui Delavrancea din 
„Apus de soare", cu nume și 
identitate consemnate în cro
nici. au cucerit acum 71 de 
ani sălile arhipline cu inten
sa tonalitate emoțională a 
patriotismului lor. dezvăluit 
prin exprimarea simplă a ră
zeșilor și vitejilor înnobilați 
ai Moldovei, prin patetismul 
sincer al celor ce credeau 
nestrămutat în izbînda drep
tății poporului nostru, apă-

buță — Care trezește cetatea 
Sucevei din zilele lui Ștefan 
ce! Mare. Se redeschid guri 
amuțite de 400 de ani și-și 
reiau firul vorbei de unde 
l-au lăsat".

Mă întrebam cu emoție : ce 
va oferi spectatorilor de azi 
colectivul Naționalului ieșeân, 
în noua viziune și interpre
tare regizată de Nicoleta 
Toia ? Si deodată, venind 
din depărtare, cîteva măsuri 
ale unui Cîntec pentru Ște
fan. a cărui faimă străbate 
țara, „Ca venin / la om 
străin / Și ca leac / la om

mai întrupase odată pe Ște
fan cel Mare în serialul tele
vizat „Mușatinii", într-o in
terpretare devenită clasică 
prin C. Nottara și George 
Calboreanu. De data aceasta 
i se cerea să nună surdină 
accentelor înalte ale tirade
lor chiar în discursul din ac
tul III. imprimind întregului 
spectacol o tentă de epos 
trecut prin strunga veacu
rilor, care estompează culo
rile aprinse, domolbsc dure
rile, dar și avinturile. In 
desfășurarea poemului dra
matic, la Iași nimeni nu ri-

„APUS DE SOARE"
Ia Teatrul Național din Iași

rată de brațul și sîngele lor. 
Moldova — în cuvintele lui 
Ștefan — se înălța vie și tu
telară peste toate veacurile ; 
ei i se închinau Domnul, 
curtea și ostașii țării, ca sin
gurei imagini a permanentei 
poporului român.

Pupă aproape trei sferturi 
de veac de la premieră, iw 
splendida sală a Naționalului 
din Iași. în fata unei săli 
pline, ca și in 1909. „Apus 
de soare" a deschis stagiunea 
teatrală. în regia Nicoletei 
Toia.

In așteptarea ridicării cor
tinei. îmi rememoram indi
cațiile lui Delavrancea privi
toare la Oana : „Trebuie gîn- 
dită tragic — simbol al con
științei lUi Ștefan, chinuit în 
pragul morții de soarta Mol
dovei. Să nu faceți din ea o 
ingenuă de comedie". Mă 
gindeam la opinia Iui M. 
Dragomirescu despre perso
najul principal al piesei : 
„unic în literatura universa
lă". „una dintre cele mai mă
rețe și mai originale figuri 
omenești" și la „puterea ma
gică a cuvîntului (lui Dela
vrancea) — cum scria Vla-

sărac" — uvertură în metru 
și tonalitate folclorică. în a- 
fara textului lui Delavran
cea, urmată de o Doină de 
cătănie la plecarea în Pocu- 
tia, de o Doină de jale în 
așteptarea veștilor din bătă
lie, o Doină la întoarcerea 
din luptă, un Bbcet, o Bala
dă a cerbului săgetat de vî- 
nător și finalul alegoric 
mioritic, după ce Ștefan se 
sfirșește rostind numele sfînt 
al Moldovei.

Citind atent elemente ale 
textului original, regizoarea 
este îndreptățită — cum no
tează ea însăși în program 
— să dea o tentă de cîntec 
vechi Întregului spectacol 
prin Inserția a șapte melodii 
„după motive autentice fol
clorice". compuse de Alex. 
Hruban. Ideea este fericită, 
doar Că adaosurile melodice 
sînt multe și lungi, oblicind 
la reducerea — după mine 
nerecomandabilă — a textu
lui lui Delavrancea.

Reușita spectacolului izvo
răște. fără îndoială, din ar
monioasa conlucrare a regiei 
cu interpretii. cu atît mal 
lăudabilă cu cit Teofil Vâjcu

dică tonul, ci vorbește domol, 
uneori chiar prea încet. In
tonațiile și gesturile Măriei 
Sale, pauzele și mimica, miș
carea în scenă sint în așa 
măsură fericit dozate de ta
lentul inepuizabil al acestui 
actor ajuns la maturitatea 
artistică de a întruchipa cele 
mai diferite personaje, incit 
rampa își destramă realita
tea, dîndu-ti sentimentul că 
participi direct la viata de 
la curtea din Suceava. O na
turalețe impresionantă, o 
trăire adîncă și sinceră a 
sentimentelor sugerate de 
text, dintre care dominanta 
este iubirea de patrie, l-au 
apropiat pe Teofil Vâlcu de 
imaginea marelui voievod, 
dăinuind de 476 de ani in 
conștiința succesivelor gene
rații.

Mirela Gorea — Oana a 
fost așa cum a vrut-o Dela
vrancea : ființa cea mai 
apropiată de sufletul Iul 
Ștefan, intuind ca într-o di
vinație frămlntarea părin
telui ei pentru soarta vii*, 
toare a Moldovei.

Tot spectacolul se desfă
șoară in același decor : un

disc înclinat de «cînduri 
goale, mărginit pe două părți 
laterale de arcade sugerînd 
intrări în numeroasele încă- 

. peri ale Castelului din Su
ceava, iar în fundul scenei, 
din ce în ce mai puțin lumi
nat, bănuim marile porti ale 
palatului prin care ies si in
tră. cîntînd, vitejii Iui Ștefan.

Simplitatea unicului decor 
în care s-au desfășurat toate 
actele a tinut probabil de vi
ziunea regizorală, care a vrut 
un Ștefan — om ca toți oa
menii. dezbrăcat de fastul 
rangului său. confundindu-se 
aproape cu masele pe care 
le-a iubit și care l-au ado
rat. Este un punct de ve
dere. Cită deosebire a acestui 
sobru decor de montarea din 
1909, avînd ca protagonist pe 
C. Nottara, dar și de aceea 
din 1958, la centenarul auto
rului, cind s-a reprezentat cu 
George Calboreanu. Poate că 
această „esențializare" a de
corului, epurarea lui de orice 
fast, strălucire (deși știm că 
la curtea din Suceava, unde au 
poposit soli și artiști vestiți, 
învățați și căpetenii de oști 
din multe țări, domnea o 
anumită strălucire) servesc 
viziunii sobre, atentă la idei
le, la mesajul textului.

Reprezentarea „Apusului de 
soare" la Iași a demonstrat 
— în concordantă cu concep
ția poematică a lui Dela
vrancea despre „nebiruitul" 
și „vestitul" Domn — că su
fletul lui Ștefan nu s-a uscat 
de vanitate, ci a rămas cald 
și omenesc, cu duioșii si do- 
jană blindă pentru copiii 
lui. simplu in vorbă și in 
faptă, dar dîrz. vesel si 
chiar mucalit, micșorînd cu 
iubire și înțelegere distanța 
dintre tron și supuși. Răsco- 
lltoarea lui viată interioară 
și suflul eroic ce străbate 
opera lui Delavrancea au 
fost cu pietate puse în lumi
nă pe scena Teatrului Na
tional din Iași.
Prof. unlv. dr.
Emilia ȘT. MIL1CESCU
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PROGRAMUL 1

8,30 Tot înainte !
8,53 Șoimii patriei.
9,05 Film serial pentru copil.
9,40 Omul șl sănătatea.

10.00 Viata satului.
11,45 Rugby : Steaua — Dinamo.
12,30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical
17,10 șah.
17,25 Ecranizări — Sadoveanu. „Balta

gul" — ultima parte.
18,15 Călătorie prin tara mea.

18.40 Micul ecran pentru cel mici.
19,00 Telejurnal.
19.20 Antena „CIntării României".
20.40 Film artistic : „Promlte-i orice". 

Premieră pe țară.
22,05 Telejurnal.
PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ.
11,00 Teleșcoală.
12,00 Din muzica popoarelor. ’
12.55 Reportaj T : „Inovatorii".
13.10 Desene animate.
13,35 Noi, despre viața noastră.
13.55 Anunțuri și muzică.
14,00 Epoca giganților : Renașterea.
14,30 Melodii Interpretate de Maria 

Dragomlroiu.
14,50 Șlagăre dansate.
15.20 Teatru TV : „Profesiunea lui 

Anghel" de Dragomir Asenov.

16.50 Film documentar.
17,00 Serată muzicală TV.
19,00 Telejurnal.
19,20 Telerama.
19.50 Serată muzicală TV (continuare). 
22,05 Telejurnal.

LUNI 1 DECEMBRIE 1980
PROGRAMUL 1
15,45 Avanpremiera săptămînll.
15.50 Tragerea de amortizare ADAS.
16,00 Emisiune in limba maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea economică.
19,40 Călătorie prin țara mea.
20,00 Cîntece patriotice.
20,15 Roman-folleton : „Mîndrle și

prejudecată".

21.10 Orizont. tehnlco-științiflc.
21.50 Cadran mondial.
22.10 Telejurnal.
PROGRAMUL 2
16,00 Program folcloric.
16,25 Cenacluri ale tineretului.
17,00 Muzică de cameră.
17,45 De pretutindeni.
18.10 Muzică pentru fanfară.
18.30 Mi-am pus flori la pălărie. Docu

mentar etnografic.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Mozaic— selecțiuni.
20.30 Seară de operă TV.
21.50 Un fapt văzut de aproape.

Legămintul ostășesc
In atmosfera puternicului avint 

creator cu care oamenii muncii din 
patria noastră acționează pentru 
transpunerea în viată a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, 
pentru 'încheierea cu succes a ac
tualului cincinal și pregătirea temei
nică a cincinalului viitor, sîmbătă 
dimineața. în unitățile forțelor 
noastre armate a avut loc depu
nerea jurămîntului militar de către 
tinerii contingentului recent incor
porat.

Desfășurate sub imperativul stră
lucitelor orientări, al sarcinilor de 
excepțională însemnătate cuprinse 
în cuvîntarea pe care tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, a rostit-o 
la convocarea-bilanț a activului și 
cadrelor de bază ale armatei din 
luna octombrie — cuvintare ce re
prezintă un amplu și mobilizator 
program de acțiune pentru toți fiii 
tării aflati sub drapel — solemni
tățile prilejuite de depunerea ju
rămîntului militar s-au constituit 
in vibrante manifestări de fierbinte 
dragoste și profund atașament față 
de patrie, popor și partid, fată de 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru.

La solemnități au participat ge- 
neral-maior Constantin Olteanu, 
ministrul apărării nationale. Geor
ge Homoștean, ministrul de inter
ne. membri ai consiliilor de condu- , 
cere ale celor două ministere, re-

*
„Pentru . îndeplinirea datoriei sa

cre de apărare a patriei înscrise în 
Constituție, eu. soldat Radu Ștefan, 
cetățean al Republicii Socialiste 
România, intrînd în rîndurile for
țelor armate, jur credință nestră
mutată poporului român și patriei 
mele socialiste1*. într-un ison de 
voci solemne, emoționate. Iegămin-’ 
tul suprem se reverberează puter
nic in inimi și în conștiințe, dînd 
glas celor mai nobile simțiri ale 
tinerilor venit! la școala datoriei 
sub drapel în această unitate secu
lară, ale cărei contingente s-au 
acoperit de glorie în marile bătălii 
duse de poporul nostru pentru in
dependență. libertate. Suveranitate. 
Ei sînt, totodată, urmași ai ostași
lor contingentului istoricului Au
gust 1944. care, în după-amiaza zilei 
de 23, au transmis prin radio pateti
cul indicativ „Stejar, extremă ur- 
gentă“, ordinul care a declanșat 
lupta pe baricadele insurecției.

Jurămîntul lor este, deopotrivă, 
chemare și angajament de a duce 
mai departe si a îmbogăți tradiția 
unității, care în această lună, cind 
s-a împlinit un an de la Congresul 
al XII-lea al partidului, a raportat 
tovarășului Nicolae Ceausescu, co
mandantul suprem al forțelor 
noastre armate, cucerirea pentru a 
treia oară consecutiv a titlului „u- 
nitate de frunte**, titlul vredniciei 
și măiestriei ostășești.

„Jur să respect legile tării, să 
execut întocmai ordinele coman
dantului suprem, cerințele regula
mentelor militare și ordinele co
mandanților și șefilor mei„,“ ■<Jură 
soldații Gheorghe Trifu. Marinei : 
Iliescu, Constantin Isac și tovarășii 
lor, încolonați sub tricolorul pe ale 
cărui falduri strălucesc in semn de 
prețuire două înalte ordine ale Re
publicii, într-un moment marcat de 
o mare importanță pentru întreaga 
oștire : cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la convocarea- 
bilanț a activului și cadrelor de 
bază ale armatei din lima octom
brie a.c., în al cărei conținut pro-

prezentanti ai organelor locale de 
partid și de stat, veterani din răz
boiul antifascist, rriembri ai gărzi
lor patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, părinți ai ostașilor, 
pionieri.

In fata drapelelor de luptă ale 
unităților, tinerii ostași s-au legat 
cu toată ființa lor să slujească, cu 
neclintită credință patria socialistă, 
viitorul său comunist. Ei au jurat 
ca, in posturile datoriei, să nu pre
cupețească nici un efort pentru a 
înfăptui neabătut politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, ordinele comandantului su
prem al forțelor armate, pentru a 
se instrui temeinic în conformitate 
cu cerințele doctrinei militare na
ționale, ■ fundamentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru trecerea 
fermă la o calitate nouă, superioară 
în toate domeniile de activitate 
ale vieții și activității ostă
șești. Asemenea tuturor milita
rilor țării, tiperii noului contingent 
și-au manifestat hotărîrea de a ob
ține noi și importante succese în 
pregătirea de luptă și politică, in 
întărirea ordinii și disciplinei, in 
îndeplinirea îndatoririlor ce le re
vin în economia națională, astfel 
incit, intr-o unitate strînsă. indi
solubilă cu ponorul, sub conducerea 
partidului nostru comunist, să fie 
gata în orice moment să apere cu
ceririle revoluționare socialiste, in
dependența, suveranitatea și inte
gritatea scumpei noastre patrii <— 
România socialistă.

★
gramatic ei au găsit liniile direc
toare ale devenirii și desăvîrșirii 
lor ca apărători de nădejde. îm
preună cu Întregul popor, ai inde
pendenței și suveranității tării. 1’ 
cuceririlor revoluționare ale oame 
nilor muncii. Cu toții trăiesc acum 
din plin mindria legitimă și hotă
rîrea fermă de a ridica, sub con
ducerea comandanților, cu sprijinul 
organizațiilor de partid și ale celor de 
ținetet, pe noi trepte, calitativ supe
rioare. capacitatea de luptă a uni
tății, pregătirea politică, ordinea si 
disciplina militară, de a deveni 
militari de frunte și specialiști de 
înaltă clasă.

Braț lingă braț și inimă lingă 
inimă jură soldații Dincă Florin, 
June Mlhai din București. Pinte- 
can Nicolae, Barb Iosif din Alba, 
Dragomir Ene din Buzău. Leon 
Ionel, Czenger loan din Timiș, 
Kondran Erwin din Cluj. „Prin ju- 
rămînt. spunea Czenger, dăm ex
presie hotărîrii noastre de a nu 
precupeți nimic pentru ca la școala 
de educație politică, patriotică, re
voluționară care este armata să în
vățăm împreună — români, ma
ghiari, germani. tineri de alte na
ționalități — cea mai curată, mai 
sfintă și mai de preț lecție, cea a 
apărării patriei noastre comune. 
România socialistă**. Dincă Florin 
vine din puternicrtl detașament al 
muncitorilor de la uzinele „23 Au
gust". unde a lucrat alături de tatăl 
său și de fratele mai mare. Barb 
Iosif — de la minele din Baia 
de Arieș, unde a coborît în subte
ran alături de ceilalți ortaci, de tar 
tăi.; și de frațeite său. ca și Pijjte-j 
cari Nicolae; mecanic de mașini; sț 
utilaj minier îa ZIatna. Leon Ionel, 
dintr-o familie în care cei cinci 
frați ai săi au fost gradați și mi
litari de frunte, iar el vrea să le ur
meze negreșit exemplul.

Cuvintele de foc ale legămintu- 
lui suprem urcă in conștiințe pen
tru a împlini o datorie și o che
mare a inimii.

Maior Petre BANA

22.10 Telejurnal.

Daca toți ar fi 
fost solvabili ?!

...12 februarie 1980. In biroul Inginerului 
Chiș Gheorghe intră sfioasă o femeie de la 
tară : Maria Apostol. Rudă 7 Nu. O cunoș
tință mai veche. De cind 7 De cind ingine
rul îi făcuse rost de cărămidă. Acum venise 
după „aprobare" și pentru ciment. „Pre
țul" îl știa : 2 000. Dealtfel, avea banii
pregătiți. Cam stinjenit de prezența cole
gilor, Chiș nu i-a mai numărat. Avea să-i 
numere în schimb cîteva minute mai tir- 
Ziu, in prezența martorilor la percheziție. 
Era suma completă : două mii in bancnote 
de cite o sută. Pe fiecare dintre ele, spre 
„surprinderea" lui. dar nu și a organelor 
de miliție, lampa de ultraviolete avea să 
facă vizibil un cuvint scris cu majuscule : 
„MITA".

...Cu cîțiva ani in urmă, Chiș Gheorghe 
fusese numit șeful unui colectiv care nu 
avea altă sarcină decît să rezolve proble
mele legate de strămutarea gospodarilor 
din comuna Beliș, in zona căreia urma să 
se construiască centrala hidroenergetică Mă- 
rișelu și lacul de acumulare de la Fîntinele. 
Concret, inginerul Chiș trebuia să se pre
ocupe de acordarea ajutoarelor bănești ce 
se cuveneau bolnavilor și persoanelor in 
vîrstă, să întocmească documentațiile pen
tru atribuirea terenurilor — pe care locui
torii din Beliș urmau să le primească in 
Belișu Nou sau Huedin, la Floreștț sau 
Aghireș — și să elibereze autorizațiile de 
executare a construcțiilor, repartițiile de 
materiale, deconturile pentru cheltuielile de 
transport.

Acestea erau singurele sale sarcini de 
serviciu. Dar nu s-a prea grăbit să le ducă 
la bun sfirșit. Mal grăbiți se arătau cetă
țenii. Veneau ei să-și ceară drepturile ? Le 
răspundea tergiversînd întocmirea hîrtiilor. 
Era vorba de drepturile lor 7 Adevărat, insă 
și de semnătura lui. Vorba aceea, dreptul 
lor ca dreptul iar, dar „dreptul" lui 7

Și cum tot nu-1 controla nimeni ce face 
și cum face, și-a revendicat și el „drep
tul". Presați de timp, sătui de drumuri și 
prea multă așteptare, unul cite unul, două
zeci și șase de cetățeni au acceptat să 
plătească. Cit a pretins 7 112 000 lei. Cit a 
primit 7 Doar... 77 000 lei Pentru că unii 
au fost insolvabili. Ca Maria Apostol.

Pentru fapta lui mîrșavă, Chiș Gheorghe 
și-a primit binemeritata pedeapsă : 7 ani 
închisoare. Dar ne întrebăm : ce s-ar fi 
intimplat'dacă toti ar fi .,închis ochii" Și ar 
fi plătit?

Unde duce traiul 
din expediente 

_______ _ >______ _
Greu de spus ce anume schimbă, de la 

o zi la alta, atît de brusc, de categoric dru
mul în viață al unui om. Așa cum s-a în- 
tîmplat cu Leonte Nela — din București, 
,str. Giulești nr. 131.

După terminarea liceului n-a intrat Ia fa
cultate. Dar se încadrase la o agenție 
P.T.T.R. : funcționară. Pe urmă se măritase. 
Avea o casă, o familie, doi copii, pe care 
îi iubea. Avea o viată obișnuită intr-adevăr, 
dar liniștită, demnă, senină. N-o fi avut, 
in fiecare zi, doar bucurii, dar nici numai

necazuri. Și chiar așa să fi fost, efemerele 
fericiri estivale, înșelăciunile, abandonarea 
tuturor obligațiilor morale, familiale, so
ciale nu sînt nici pe departe o soluție. Ci 
doar premisele unor adevărate eșecuri, de 
cele mai multe ori cu caracter penai.

Prin august anul trecut, Leonte Nela se 
împrietenește cu Constanța Rădulescu : o 
cunoștință întîmplătoare, la care se mută 
după citeva zile. Copiii îi lasă în grija 
bunicii. Iar la serviciu nu mai trece. Pe 
acasă nici atît. Din ce o să trăiască 7

— Din afaceri cu dolari, mărci și ce o mai 
pica ! — și-a făcut ea socoteala.

Socoteala de la gazdă nu s-a potrivit însă 
cu cea de pe stradă. Surprinsă foarte re
pede de către organele de miliție, este 
amendată contravențional cu 500 lei. Se 
arată convinsă să renunțe la afaceri cu 
valută, dar nu și la traiul din expediente. 
Așa că-și inventează o nouă identitate pro
fesională — „ziaristă la Redacția Departa
mentului Presă Externă" (7!) — (instituție 
inexistentă). își manufacturează o legitima
ție de serviciu și continuă viata mondenă. 
De astă dată nu mai căuta „căutători" de 
dolari, ci doar naivi. Care s-o creadă că 
este ziaristă și că le poate rezolva orice 
problemă. ’

Nu i-a fost greu să-i găsească. Cu atît 
mai puțin să-i convingă. Chiar dacă, de 
cele mai multe ori, nici măcar nu le-a mai 
arătat „inspirata" legitimație: era sufi
cient că se plimba cu vreo două, trei re
viste la subsuoară. Se angaja să asigure 
abonamente la publicațiile cele mai soli
citate. Pe urmă a trecut la lucruri mai 
serioase. Și bănoase mai ales : case, trans
ferări, adeverințe de serviciu.

Cum spuneam la inceDut, eșecul a fost 
total. Și penal. La fel și răspunderea. 
Vinovat!, cel puțin moral, sînt insă și, să le 
zicem doar, naivii.

Dosarele 
alcoolului

Dacă ar fi să ne luăm după ce declară 
Borș Constantin, zis „Ciocănel", el nu era 
omul care să se îmbete de plăcere. De su
părare însă nu se dădea în lături să-și 
înece mințile. Cum s-a întimplat pe 14 
februarie, cind de focul unei detașări de la 
Brăila la Năvodari a luat-o de dimineață 
prin cîrciumile orașului dunărean.

începuse cu trei halbe la patiseria din 
piața municipală și terminase — după 
scurte popasuri prin mai multe bufete, bu
fetele, baruri, bărulețe ș.a.m.d — c.i patru 
sticle de vin la „Lotca". Pauză — doar cit 
a durat filmul... Care film 7 Nu contează, 
pentru că nici nu l-a văzut, a intrat la ci
nema doar cit a tras un pui de somn. După 
„Lotca" a luat-o spre casă. Ca pe apă cind 
e furtună, hulă mare. Și hic ! în stingă, hic ! 
în dreapta, de atîtea clătinături s-a trezit la 
un moment dat... in magazinul de ceasuri si 
bijuterii „Perla" de pe str. Republicii nr. 
187. La doi pași de sediul instituției jude
țene care veghează printre altele și la 
integritatea avutului obștesc. S-a trezit este 
un fel de a spune. De fapt, beat cum era, 
căzuse peste ușa de la intrare. Și mal exact, 
prin geam — că ușa avea geamuri — di
rect în magazin. De unde beat, beat, dar 
n-a plecat cu mina goală. A luat tot ce a 
văzut cu ochii : ceasuri, brățări; medalioane, 
broșe. Cit i-a încăput în buzunarele de Ia 
palton, de la haină, de Ia pantaloni. Și 
a avut buzunare destul de multe și de în
căpătoare. Preț de 77 347 lei.

La gazda din Brăila nu s-a dus de ruși- 
tiea colegilor de cameră, zice el. în schimb, 
de părinți nu i-a fost rușine. Așa că. după 
un scurt popas prin gară, iese la șosea și

ia o mașină de ocazie pină acasă, în Șu
tești. Ascunde prada in podul grajdului și 
se culcă. Adoarme liniștit pină a doua zi 
după-amiazâ. Iar spre seară, ia o luminare, 
se urcă în pod și iși face inventarul.

Două luni mai tirziu este reținut de 
organele de miliție. Din nou beat peste 
măsură, făcea scandal într-o circiumă, 
întîmplător se găsește asupra lui și o „păr
ticică" din cele furate de la magazinul 
„Perla". Restul 11 făcuse cadou fraților, su
rorilor și cunoștințelor. Ce nu făcuse cadou 
vînduse. Pe la neamuri, prin cîrciumi, prin 
piață, pe străzile Brăilei.

Dar „ghinionul" lui a fost să se îmbete 
(a cita oară 7!) peste măsură. Alcoolul i-a 
dat și tot el i-a luat. De „dat" îi va da 
acum instanța.

Din caietul 
grefierului

„Mai arăt că nu se achita nici de obliga
țiile de gospodină ; mereu bucătăria și far
furiile le lăsa zile în șir nespălate, pină se 
adunau muștele. Odată i le-am pus in 
geanta cu care mergea la serviciu, pentru 
a-i aminti de ele".

(Din Dosarul nr. 1593/80, judecătoria din 
Cluj-Napoca).

„Se cunoaște că din 1976 s-a retras intr-o 
cameră a apartamentului și trăiește efectiv 
personal".

(Din caracterizarea Asociației de loca
tari în procesul soților Măriuța și Pe- 
trică M.)

Florin CIOBANESCU
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte Ceaușescu,
Am apreciat foarte mult mesajul dumneavoastră de felicitare și cele mai 

bune urări transmise cu ocazia alegerii mele ca președinte al Statelor Unite, 
împărtășesc dorința dumneavoastră de a vedea relațiile dintre cele două 
națiuni ale noastre dezvoltindu-se în continuare in avantajul nostru reciproc. 
De asemenea, sînt convins că acționind pe baza principiilor respectului și 
înțelegerii reciproce vom fi in măsură să continuăm a acționa în direcția 
scopurilor noastre comune de pace și prosperitate în întreaga lume.

Al dumneavoastră sincer,

Cronica zilei

RONALD W. REAGAN

Semnarea unor documente privind dezvoltarea
relațiilor economice

La încheierea convorbirilor, sîm- 
bătă dimineața, tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, și Ricardo Cabrisas. ministrul 
comerțului exterior al Cubei, au sem
nat Acordul între Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul 
Reoublicii Cuba privind schimbul de 
mărfuri pentru perioada 1981—1985 
și alte documente privind dezvolta
rea colaborării economice dintre 
cele două țări.

Ion Stoian. adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Jose de la 
Fuente, adjunct al ministrului comer
țului exterior, au semnat protocolul 
comercial pe anul 1981.

româno-cubaneze
Volumul schimbului reciproc de 

mărfuri convenit în cadrul documen
telor menționate înregistrează o sub
stanțială creștere, de circa 5 ori. față 
de realizările din actualul cincinal. 
Totodată, se va adinei și diversifica 
cooperarea în diferite domenii, po
trivit creșterii potențialului economic 
al celor două țări, ceea ce corespunde 
intereselor popoarelor român și cu
banez.

Au luat parte Alexandru Mărgă- 
ritescu, ministru secretar_ de stat la 
Ministerul Comerțului 
Cooperării Economice 
Maria Groza, adjunct 
afacerilor externe.

A fost de fată Humberto Castello, 
ambasadorul Cubei la București.

(Agerpreș)

Exterior și 
Internationale, 
al ministrului

Cu prilejul „Zilei internaționale de 
solidaritate cu poporul palestinian", 
Khaled Al-Sheikh, reprezentantul 
permanent la București al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, a 
rostit simbătă o cuvintare la postu
rile noastre de radio și televiziune.

*
Sub egida, Uniunii artiștilor plas

tici. simbătă s-a deschis la Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste 
România o expoziție cu lucrări de 
pictură, sculptură și grafică realiza
te de artiști plastici din Serbia.

Organizată in contextul manifestă
rilor dedicate sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, expoziția reunește o selec
ție de 200 de lucrări din creația unui 
mare număr de artiști, oferind o 
imagine cuprinzătoare a diversității 
de stiluri și tendințe, de metode și 
mijloace tehnice intilnite in princi
palele domenii ale artei plastice con
temporane sîrbești.

*
în zilele de 28 și 29 noiembrie au 

avut loc la București lucrările celei 
de-a Xl-a sesiuni a Academiei de 
științe medicale, cu tema : „Reali
zări ale cercetării medicale în ultimii 
cinci ani și orientări de perspectivă". 
Participanții la sesiune — membri 
ai Academiei de științe medicale, 
cadre didactice universitare, specia
liști din rețeaua medicală și alte com
partimente de activitate — au dezbă
tut modul in care a fost îndeplinit 
planul de cercetare pe perioada 1976— 
1980 și răspunderile care le revin din 
programul 
cercetarea 
tehnologică 
lui tehnic.

de perspectivă privind 
științifică, dezvoltarea 

și introducerea progresu-încheierea vizitei delegației Comitetului Militar de Salvare 
Națională

Simbătă a părăsit Capitala delega
ția Comitetului Militar de Salvare 
Națțdnală din Republica Islamică 

... ' iritanta, care ne-a vizitat f ha în- 
ț 21—29 noiembrie la invitația Con- 
s,-.alui Național al Frontului Demo
crației si Unității Socialiste. Delegația 
a fost formată din locotenent de ma
rină Dahane Ould Ahmed Mahmoud, 
membru al C.M.S.M.. ministru însăr
cinat cu permanenta la acest comitet 
și ministru al informațiilor, dr. Lou- 
leid Ould Wedad, președintele 
Mișcării naționale de voluntariat, și 
Mohameden Ould Ahmedou Salem, 
ambasadorul Republicii Islamice 
Mauritania la București.

în timpul vizitei, delegația a fost 
primită și a avut convorbiri la Con
siliul Național al F.D.U.S. cu tova
rășa Țamara Maria Dobrin, președin
te executiv. Delegația a fost, de ase
menea. primită de tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le. tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, si a avut intilniri 
la conducerile Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare și 
Ministerului Agriculturii și Industriei

Alimentare. Convorbirile avute au 
relevat preocuparea și dorința celor 
două țări de a acționa pentru întă
rirea si lărgirea pe multiple planuri 
a schimburilor și colaborării dintre 
România și Mauritan’a. S-a efectuat, 
totodată, un schimb de păreri cu pri
vire la probleme internaționale da 
interes comun.

Delegația a vizitat obiective econo
mice si social-culturaie din București 
și județele Brașov și Ilfov.

(Agerpreș)

A apărut revista 
PRESA NOASTRĂ

Nr. 11 - 1980

★
Universitatea Galați a găzduit vi

neri și simbătă lucrările celei de-a 
doua sesiuni de comunicări științifi
ce pe tema : „Modelarea, simularea, 
identificarea și optimizarea procese
lor tehnologice" — manifestare orga
nizată de Facultatea de mecanică a 
Universității gălățene, la care au par
ticipat cadre didactice și specialiști 
din institute de cercetări, universități 
și institute politehni-e din București, 
Brașov, Timișoara și Galați.

★
Simbătă, Ia lași au luat sfîrșit lu

crările simpozionului cu tema : „Me
tode moderne de sporire a producției 
plantelor de cimp și a celor horti
cole", manifestare științifică organi
zată de către facultățile de agrono
mie și de horticultura ale ' Institutu
lui agronomic „Ion Ionescu de la 
Brad", sub egida Ministerului Educa
ției și învățămîntului.

(Agerpres)

În județul Suceava au fost încheiate 
arăturile adinei de toamnă

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștlgă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 

29 noiembrie 1980

Adunare consacrată „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palestinian**

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A STATULUI BARBADOS
siliului Național al F.D.U.S., care a 
subliniat că sărbătorirea acestei zile, 
stabilită prlntr-o rezoluție a Adunării 
Generale a O.N.U., constituie pentru 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste, pentru întregul popor român 
un nou prilej de reafirmare a senti
mentelor de prietenie și solidaritate 
militantă cu poporul palestinian, a 
sprijinului acordat statornic cauzei 
sale juste, afirmării aspirațiilor sale 
legitime, a dreptului la autodetermi
nare, inclusiv la edificarea unui stat 
propriu, independent, la realizarea 
năzuințelor sale 
ritate.

Evocînd ideile 
ție politică din 
președintele 
România, toi

Simbătă a avut loc în Capitală o 
adunare consacrată „Zilei Internațio
nale de solidaritate cu poporul pa
lestinian", organizată da Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Liga română de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, directorul Centrului de informare 
al Organizației Națiunilor Unite pen
tru România, Abdel Salam Dajani, a 
evidențiat importanța pe care o acor
dă Națiunile Unite luptei poporului 
palestinian pentru realizarea dreptu
rilor sale vitale și inalienabile la 
autodeterminare, independență și 
suveranitate națională, relevind ac
țiunile Inițiate de acest forum inter
național pentru promovarea cauzei 
sale. Vorbitorul a subliniat că Româ
nia s-a numărat printre primele țări 
ale lumii care s-au pronunțat ferm 
pentru o reglementare globală, justă 
și durabilă a conflictului din Orien
tul Mijlociu, în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, care să includă cu 
necesitate soluționarea problemei 
cruciale a poporului palestinian, pe 
baza dreptului său la autodetermina
re, la suveranitate și independență 
națională, la crearea unui stat inde
pendent propriu. A. S. Dajani a re
levat că, în mod repetat, cel mai au
torizat reprezentant al României și 
eminentă personalitate internaționa
lă, președintele Nicolae Ceaușescu, a 
exprimat solidaritatea poporului ro
mân cu poporul palestinian. In în
cheiere, vorbitorul a exprimat gu
vernului și poporului român o înaltă 
apreciere pentru sprijinul ferm pe 
care îl acordă în mod constant orga
nizației mondiale și activităților sale 
dedicate traducerii în 
turilor inalienabile ale 
lestinian.

In continuare a luat 
led Al-Sheikh, reprezentantul per
manent la București al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, care a 
relevat lupta poporului palestinian 
pentru drepturile sale legitime, pentru 
realizarea autodeterminării și consti
tuirea propriului stat național inde
pendent, reafirmînd poziția O.E.P. în 
ce privește instaurarea unei păci 
juste, durabile, permanente în 
Orientul Mijlociu.

Poporul palestinian — a relevat el 
— este profund recunoscător poporu
lui român, tovarăș și prieten, Parti
dului Comunist Român și Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, pentru sprijinul 
acordat luptei noastre drepte. Noi 
știm că acest sprijin servește cauzei 
păcii, obținerii drepturilor legitime 
ale poporului palestinian și consti
tuirii unui stat național independent. 
Vorbitorul a reamintit și cu acest 
prilej relațiile strînse, de prietenie, 
existente intre ponorul naleștinian și 
poporul român. între O.E.P. și P.C.R., 
intre conducătorii lor, tovarășii 
Yasser Arafat și Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-și convingerea că e’e vor 
continua și se vor întări in folosul 
ambelor popoare, al păcii, securității 
și justeței internaționale.

A luat apoi cuvîntul Andrei Neagu, 
membru al Biroului Executiv al Con-

viață a drep- 
poporului pa-

cuvintul Kha-

de pace și prospe-

Excelenței Sale Domnului
DEIGHTON LISLE HARCOURT WARD

Guvernatorul general al Statului Barbados
BRIDGETOWN 

Aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră imi oferă plăcutul prilej 
ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă adresez cele mai 
cordiale felicitări și urări de progres și prosperitate poporului din Barbados.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

*
sează, cu ocazia celei de-a XlV-a 
aniversări a proclamării independen
ței de stat, sincere felicitări și cele 
mai bune 
cire.

★

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Ilie Verdeț. a transmis o tele
gramă primului ministru al statului 
Barbados. John Michael Geoffrey 
Manningham Adam, in

de mare semnifica- 
mesajul adresat de 

președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintelui celei de-a 35-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
și secretarului general al O.N.U.. cu 
prilejul Zilei internaționale de solida
ritate cu poporul palestinian, vorbi
torul a ‘relevat poziția principială și 
constructivă a României în problema 
Orientului Mijlociu, faptul că ea mi
litează activ și statornic pentru solu
ționarea politică, globală a situației 
din această regiune, propunerile și 
acțiunile sale în această direcție, 
preocuparea constantă și activă a țării 
noastre pentru oprirea creșterii ten
siunii internaționale, pentru reluarea 
și continuarea politicii de destindere, 
independență, pace și confticrare, 
pentru asigurarea condițiilor ca toate 
popoarele să-și concentreze eforturile 
pentru dezvoltarea lor economică și 
socială.

După ce a arătat că partidul și sta
tul nostru au desfășurat în decursul 
anilor o activitate susținută în spri- , 
jinul cauzei poporului palestinian, 
aducindu-și o importantă contribuție 
la recunoașterea și afirmarea largă a 
drepturilor acestuia pe plan interna
țional. inclusiv la Organizația Națiu
nilor Unite, ceea ce a deschis noi 
perspective pentru instaurarea unei 
păci drepte în Orientul Mijlociu, vor
bitorul a relevat relațiile de stimă și 
prietenie statornicite între poporul 
român și poporul palestiniană însem
nătatea deosebită pentru dezvoltarea 
acestor raporturi a int lnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Yasser Arafat.

Țara noastră, președintele ei, a 
arătat vorbitorul, se pronunță pentru 
a se face totul ca poporul palestinian 
să-și vadă cit mai curind împlinite 
aspirațiile sale firești de a trăi in
tr-un stat propriu, independent, de 
a-și putea concentra în liniște și pace 
eforturile în direcția dezvoltării sale 
libere pe calea progresului. Soluțio
narea problemelor din Orientul Mij
lociu; și in primul rind a problemei 
poporului palestinian — a subliniat 
el — ar avea o profundă înrîurire 
pozitivă asupra întregului climat in
ternațional. s-ar înscrie ca o contri
buție deosebită la cauza păcii, secu
rității și independentei popoarelor.

La adunare au luat parte Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., C.C. al U.T.C., 
U.A.S.C.R., un numeros public.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noastră.

In încheierea adunării, participanții 
■au vizionat un film ale cărui imagini 

—r evocă momente din viața și lupta po
porului palestinian.

★
Adunări consacrate acestui eveni

ment au avut loc, de asemenea, in 
centrele universitare din București, 
Timișoara și Cluj-Napoca.

(Agerpreș)

urări de sănătate șt feri-
care adre-

In cel 14 ani care 
au trecut de la dobin- 
direa independenței, 
Barbados — stat insu
lar situat în arhipela
gul Antilelor Mici 
(431 kmp, 275 mii lo
cuitori) — a înregistrat 
un șir de progrese 
pe calea dezvoltării e- 
conomico-sociale. Bar
bados are, prin tradiție, 
ca ramuri de bază ale 
economiei agricultura 
(in special cultura tres
tiei de zahăr) și turis
mul. Pentru a depăși 
Înapoierea, moștenire a

multisecularei 
nații 
vernul 
depus 
tante 
ta și 
conomla ; au fost puse 
bazele unei industrii 
proprii. Planul na
țional de dezvoltare e- 
conomică pe anii 1978— 
1982 pune accent pe e- 
dificarea unor noi 
ramuri industriale,
concomitent cu diver
sificarea comerțului
exterior.

Intre România și

domi- 
coloniale, gu- 
acestei țări a 
eforturi impor- 
spre a dezvol- 

diversifica e-

Barbados au fost sta
bilite, in urmă cu trei 
ani, relații " diploma
tice. corespunzător do
rinței celor două 
țări de a dezvolta 
colaborarea pe multi
ple planuri, acest curs 
inscriindu-se ca o con
tribuție la afirmarea 
principiilor noi de ra
porturi între state, in
diferent de orînduire, 
dimensiuni sau poten
țial, la statornicirea 
unei mai echitabile 
ordini economice și 
politice mondiale.

DOLJ • Cu prilejul sărbă
toririi Zilei naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, la Craiova 
a avut loc o seară culturală or
ganizată de lectoratul de limbă 
și civilizație macedoneană al 
universității din localitate, la 
care au fost prezenți membri ai 
senatului universitar, cadre di
dactice, studenți. Luînd cuvîn
tul cu acest prilej, Stepan Rasici, 
consul al Ambasadei R.S.F.I. la 
Bucureșți, și Rosa Taasevska, 
lector de limbă macedoneană, 
au reliefat însemnătatea zilei de 
29 noiembrie pentru poporul ve
cin și prieten, subliniind tradi
ționalele raporturi stabilite 
de-a lungul anilor între România 
și Iugoslavia O La Universitatea 
din Craiova se desfășoară lucrări
le celei de-a 15-a conferințe na
ționale a cercurilor științifice stu
dențești, de profil economic. La 
prestigioasa manifestare parti
cipă sute de tineri studenți și 
absolvenți, precum și cadre di
dactice din centrele universita
re București, Timișoara, Iași, 
Cluj-Napoca, Craiova. (Nicolae 
Petolescu).

CLUJ-NAPOCA • La dezba
terile privind activitatea Centru
lui teritorial de cercetări econo
mice. organizate de biroul execu
tiv â! CohWiululJ'științific al In
stitutului centrai de cercetări 
economice, au participat repre
zentanți ai. institutelor de cerce
tări din alte județe, cadre didac
tice din invățămîntul economic 
superior. Au fost prezentate stu
dii elaborate pe teme ale științe
lor sociale, informaticii, finanțe
lor, aplicării matematicii în eco
nomie. A fost subliniată contri
buția cercetătorilor clujeni la 
creșterea eficienței economice în 
unele întreprinderi, la perfecțio
narea mecanismului economico- 
financiar, al autogestiunii și 
autoconducerii muncitorești. 
(Alex. Mureșan).

CONSTANTA • In cadrul 
tradiționalelor manifestări „Pon
tica ’80“ înscrise in Festivalul 
național „Cîntarea României", 
la Teatrul liric din Constanța a 
avut loc premiera spectacolului 
„Prietenul meu Bumbury", mu
zical în două acte de Gerd 
Natschinski, după cunoscuta 
piesă a lui Oscar Wilde. „Bum
bury sau Ce înseamnă să fii 
onest". Regia spectacolului este 
semnată de Ion Drugan, coregra
fia de Mireille Savopol, dirijo
rul corului fiind Boris Cobas- 
nian. (George Mihăescu).

SIBIU • în organizarea Co
mitetului județean al U.T.C.. la 
Sibiu s-au desfășurat lucrările 
celei de-a IlI-a sesiuni interju-

dețene de creație tehnico-ștlin- 
țifică, în cadrul căreia 21 de ju
dețe, cu rezultate deosebite in 
acest domeniu, au prezentat 
peste 160 de inovații și invenții 
realizate de tineri muncitori și 
elevi • La Biblioteca județeană 
„Astra" din Sibiu a fost orga
nizată prima expoziție a cărții 
filatelice, iar la sediul filialei 
A.F.R. a avut loc simpozionul 
pe tema „Creșterea eficienței 
propagandei filatelice". Au pre
zentat comunicări specialiști din 
București, Timișoara, Brașov, 
Arad, Cluj-Napoca, Rm. Vilcea, 
Sibiu ș.a. • La Casa de cultură 
a sindicatelor din Sibiu s-a 
deschis „Expoziția de artă ’80“ 
cu lucrări de pictură, sculptură 
și fotografii artistice realizate de 
membrii cercurilor de artă ale 
sindicatelor din întreprinderile 
și instituțiile sibiene. (Nicolae 
Brujan).

SATU MARE O Sub egida 
filialei din județ a U.A.P., la 
Galeria de artă din Satu Mare 
a fost vernisată expoziția anuală 
de artă plastică sătmăreană in 
care 27 de artiști plastici expun 
circa 50 de lucrări de pictură, 
grafică, sculptură și artă deco
rativă • Sub bagheta dirijorului 
Iosif Conta, orchestra simfonică 
a Eilarmonicii dta Șațu Mare a 
prezentat în colaborare cu corul 
Filarmonicii din Cluj-Napoca, 
în premieră, în fața publicului 
sătmărean oratoriul dramatic 
„Ioana pe rug" de compozitorul 
francez Arthur Honegger, după 
poemul Iui Paul Claudel. (Octav 
Grumeza).

BACAU • La Galeriile de 
artă a fost deschisă expoziția 
anuală a artiștilor plastici ama
tori. Cele peste 150 de lucrări de 
pictură, gravură și sculptură, 
realizate de muncitori, ingineri, 
medici, țărani cooperatori, gos
podine etc., evocă trecutul isto
ric al poporului nostru și redau 
aspecte din viata nouă a sate
lor și orașelor din această zonă 
a țării, 
numără 
Pascu 
maistrul
Gheorghe Munteanu, 
Mihai Mardare. țăranul coopera
tor Ion Adafinei, gosnodina Ca- 
tinca Popescu și alții. (Gh. 
Baltă).

VRANCEA • Sub egida Con
siliului județean Vrancea al 
F.D.U.S., la Focșani a avut loc 
simpozionul „Perfecționarea ac
tivității de înfăptuire a justiției, 
sarcinile ce revin juriștilor in 
lumina documentelor Congresu
lui al XII-lea al partidului". 
(Dan Drăgulescu),

în telegrama trimisă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae 
soune : Vă asigurăm 
lej, mult stimate si 
secretar general, că 
din agricultura 
puternic mobilizați de mărețele per
spective înscrise în hotăririle Con
gresului al XII-lea al partidului, nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
traducerea în viață a programului 
partidului de înflorire si prosperitate 
a patriei noastre.

Lucrătorii ogoarelor sucevene. în 
frunte cu comuniștii, folosind la ma
ximum întregul potential uman, teh
nic și material, au încheiat, la 29 
noiembrie a.c„ toate lucrările de eli
berare a terenului, precum și arătu
rile adinei de toamnă pe întreaga 
suprafață planificată. ’

în aceste momente, toate forțele 
sînt mobilizate la lucrări de fertili
zare și de îmbunătățiri funciare, iar 
mecanizatorii au trecut la executarea 
programului de reparații ale. mașini
lor și. utilajelor agricole

Ceaușescu. se 
și cu acest nri- 
iubite tovarășe 
oamenii muncii 

județului Suceava.
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1 46392 116 50 000
1 99509 25 50 000
1 60804 35 40 000
1 69531 108 40 000
1 19143 98 40 000
1 88267 70 30 000
1 88235 96 30 000
1 28181 125 30 000
1 44967 69 30 000
1 05429 81 25 000
1 89406 56 25 000
1 77643 27 25 000
1 56609 119 25 000
1 16184 78 25 000
1 76080 138 20 000
1 23691 55 29 000
1 78538 12 20 000
1 83185 71 20 000
1 38047 145 20 000
1 50590 39 20 000
1 29151 25 15 000
1 02575 75 15 000

88230 05 15 000A 85742 59 15 000
i' 98221 48 15 000
i 51876 38 15 000
i 09596
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ția se
riei o- 
bliga- 
țiuni- 

lor

101 15 000

100 793 21 5 000
100 10.1 134 3 000
100 989 44 3 000

1000 50 148 1 000
1000 78 09 800
1 000 77 101 800
l 000 52 16 800
1 000 41 76 800
1 000 36 03 800
1 000 67 137 800
1 000 54 25 800
1000 71 82 800
1 000 52 38 800
1000 57 102 800

II 327 TOTAL: 10 790 000
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Galele „Scînteii"

Față in față cu pasărea măiastră
a gimnasticii mondiale

societate. Așa au cunoscut-o direct 
și au recunoscut-o și participanții la 
întîlnirea organizată. în cadrul Gale
lor „Scînteii", joi după-amiază — 
membri ai colectivului de redacție și 
numeroși lucrători din Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii". Invitată la 
această manifestare — împreună cu 
prof. Nicolae VIERU, secretarul res
ponsabil al F.R.G., prim-vicepreședin- 
te al Federației internaționale de 
gimnastică (F.I.G.). și prof. Maria 
SIMIONESCU, antrenoare federală, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
feminin al F.I.G., binecunoscut arbi
tru internațional — „evoluțiile" 
Nadiei, prin răspunsurile date, 
fost la înălțimea evoluției sale la 
mare concurs.

Cei trei invitați au răspuns
multe Întrebări privind evoluția gim
nasticii naționale și a celei mondiale, 
influenta școlii românești, a Nadiei 
și a renumiților antrenori Marta și 
Bela Karoly asupra dezvoltării aces
tui sport în lume, precizînd. totodată, 
obiectivele de competiție, dar si de 
viață ale celebrei noastre campioane 
în anul 198’. încheiem succinta rela
tare a întîlnirii cu talentul fără 
seamăn si tinerețea strălucitoare a 
gimnasticii românești prin două din 
răspunsurile Nadiei : „Odată cu in
trarea mea în I.E.F.S., am ales si 
calea pe care o voi urma in viată. 
Voi deveni profesoară 
fizică și 
instruirii 
naște..." ;
Iui 1981 
pentru a
competițional următor — medalie de 
aur la Universiadă, care se va des
fășura in vara viitoare, in Capitala 
țării mele, in fata 
reștean".

Ii dorim Nadiei 
împliniri pe calea 
ales-o !

Valerlu

au 
un

la

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea cîștiguri- 
lor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ieșite clștigă- 
toare.

Plata clștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C, din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul zero 
de la serie nu se ia în considerare.

Anchetele acestui sfîrșit de an 
sportiv pe care le întocmesc marile 
agenții internaționale asază din nou 
la locuri de onoare în clasamentele 
lor pe renumita sportivă a Româ
niei — Nadia COMANECI. înaltele 
considerații și celebritatea cane o în
conjoară de cinci ani. din acel me
morabil mai 1975, cind o fetiță cu codi
țe cucerise patru din cele cinci meda
lii de aur ale campionatelor euro
pene, n-au schimbat trăsăturile de 
caracter ale admirabilei noastre 
sportive. Astăzi, la 19 ani abia îm
pliniți, Nadia noastră cea de aur 
ne-a arătat că nu s-a lăsat cople
șită de laude si superlative, ci este 
pe mai departe o tînără plină 
de modestie și naturalețe, cu mult 
bun simt și luciditate în aprecieri și 
autoaprecieri, o tînără cu sensul res
ponsabilității nu numai față de obli
gațiile talentului sportiv unic, dar 
și in privința datoriei cetățenești in

de educație 
antrenoare. Mă voi dedica 
tinerelor generații de gim- 
„în prima jumătate a anu- 
mă voi pregăti stăruitor 
realiza principalul obiectiv

publicului bucu-

succes si numai 
frumoasă ce și-a

MIRONBSCU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Astăzi au loc meciurile din ca

drul ultimei etape a turului diviziei 
A la fotbal. In cel mai așteptat joc. 
la Craiova, fruntașa clasamentului, 
Universitatea, campioana tării. întil- 
nește pe cea de-a doua clasată, Di
namo București.

În Capitală sînt programate două 
meciuri care se vor desfășura pe 
stadioane diferite : Steaua — F.C.M. 
Galați (stadion Steaua) și 
studențesc — Chimia Rm. 
(stadion Dinamo).

Jocurile din tară': F.C.M.
— F.C. Olt : ’ “

Sportul 
Vilcea

Brașov 
. Viul Petroșani — F.C. 

Baia Mare ; Politehnica Iași — Cor- 
vinul Hunedoara : S.C. Bacău — 
F.C. Argeș ; Politehnica Timișoara 
— A.S.A. Tg. Mureș și Universitatea 
Cluj-Napoca — Progresul Vulcan 
București.

Toate partidele încep la ora 14,00. 
Posturile noastre de radio vor trans
mite cu Începere din jurul orei 13,45 
avancronici și aspecte de la aceste 
intilniri.
• Campionatul republican de rugby

programează astăzi jocurile celei 
de-a 11-a etape. In meciul-derbi, 
fruntașa clasamentului. Steaua, care 
este neînvinsă, va întilni pe Dinamo. 
Jocul va începe la ora 11,00 pe sta
dionul Steaua. Pe stadionul Giulesti. 
de la ora 10.00, Rapid va juca in 
compania formației Rulmentul 
Iad. Iată celelalte meciuri ale 
pei : Farul Constanta — R.C. 
vița Roșie ; Știința CEMIN 
Mare — Știința Petroșani : 
sibiu ■ ■. .. " ____
Politehnica Iași — R. C. Sportul stu
dențesc ; A.S. P.T.T, Arad — Con
structorul Constanta.

• La arena Voința din Capitală 
au început simbătă întrecerile celei 
de-a 14-a ediții a competiției inter
naționale de popice „Cupa Carpați". 
în prima zi s-au desfășurat întrece
rile individuale, victoriile revenind 
reprezentanților României. La mas
culin pe primul loc s-a situat Ale
xandru Cătineanu — 926 P.D., ur
mat de Klaus Weissmar (R.D. Ger
mană) — 912 P.D. și Nikola Dragas

909 P.D. în concursul 
clasat 

secun- 
— 428

Bîr- 
eta- 
Gri- 
Baia 

. . ______ r._ . C.S.M.
Universitatea Timișoara :

(Iugoslavia) 
feminin, pe locul întîi s-a 
Elena Andreescu — 429 P.D., 
dată de Margareta Cătineanu 
P.D.

Competiția continuă astăzi 
ora 8,00.

da la

r a
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

2 și 3 decembrie. In țară: Vremea va fi 
in general umedă. Cerul va fl noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, tapoviță șl ninsoare. Vintul va 
prezenta intensificări locale, predomi
nând din sectorul nord-est. Tempera
turile minime vor fl cuprinse intre 
minus 6 șl plus 4 grade, local mal ri
dicate pe litoral, Iar maximele intre 
minus 2 șl plus 8 grade. Pe alocuri, 
cantitățile de apă căzute vor totaliza 
între 15 și 20 de litri pe metru pătrat.

■ produce ceață, 
țării, iar izolat 
a poleiului. In 
general umedă, 
acoperit, favo-

Temporar se va mai 
Îndeosebi in sud-estul 
condiții ds producere 
București : Vreme în 
Cerul va fi temporar 
rabll precipitațiilor atlt sub formă de 
ploaie, cit șl de lapovlță și ninsoare. 
Vtntul va prezenta intensificări de 
șcurtă durată. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse intre minus 2 șl plus 
2 grade, 'Iar cele maxime Intre 3 și 6 
grade. Seara șl dimineața.
(Corneliu Pop, meteorolog de

(Urmare din pag. I)

par'biectlv ce apare pe 
cursul deloc lin al desfă
șurării cercetării. Motiva
ția colectivă nu poate fi 
decit aceeași, adică în 
esență una politică: con
tribuția colectivă la pro
gresul societății socialiste. 
Marile idei în știință nu au 
venit la comandă, s-ar pu
tea replica, dar ele au ve
nit, să ne amintim. întot
deauna în procesul muncii, 
iar munca de cercetare se 
desfășoară conform cerin
țelor societății, ceea ce este 
valabil astăzi în lumea în
treagă.

In urmă cu mai multi 
ani se exprimau îndoieli că 
în țara noastră ar putea fi 
realizate, prin forțe pro
prii. calculatoare electro
nice in condiții industriale. 
Cu o clarviziune exceptio-

ceață. 
serviciu).

nală. cu o încredere nestră
mutată in capacitatea cer
cetătorilor români, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
cu ocazia unei vizite de lu-

nică electronică de calcul, 
la fel ca și opțiunile pen
tru alte industrii de virf, 
vitale pentru dezvoltarea 
țării noastre, sînt in fond

Spiritul de echipă
și performanta științifică

cru în institutul nostru, 
ne-a trasat sarcina să reali
zăm cu mai mult curaj 
minicalculatoare și calcula
toare de capacitate din ce 
în ce mai mare prin efort 
propriu. O astfel de opțiu
ne. care înseamnă de fapt 
opțiunea pentru consolida
rea unei industrii de teh-

opțiuni politice majore ale 
partidului nostru, deoarece 
o națiune care se dezvoltă 
trebuie să fie stăpînâ pe 
principalele pirghii ale de
venirii sale.

încrederea acordată cer
cetării românești a stimu
lat îndrăzneala colectivă, a 
condus la realizări de pres-

Printre expozanți se 
muncitorii Constantin 
și Constantin Chițigoi, 

Ion Mărie, medicul 
Inginerul

tigiu. In majoritatea do
meniilor s-au criștalizat la 
noi colective de cercetare 
puternice, capabile să re
zolve probleme complexe 
strălucit sintetizate in Pro- 
gramul-directivă adoptat 
de Congresul al XII-lea al» 
P.C.R. încrederii acordate 
colectivelor de cercetători, 
științei in general, trebuie 
să I se adauge înțelegerea 
motivației politice a sensu
lui activității de cercetare: 
angajarea plenară și efi
cientă în făurirea societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate. Dacă un colec
tiv este convins că a so
luționat bine o temă de 
cercetare, va putea con
vinge și pe alții că a reușit 
și poate să reușească și. 
în continuare, îi va da ga
ranția că îndrăzneala șa va 
fi a celor victorioși și nu 
a celor ce doar au riscat.

• BINEFACERILE CE
LULOZEI. Un grup de cerce
tători italieni a testat efectul a 
diferite regimuri alimentare — 
care difereau intre ele prin con
ținutul de glucide si alimente 
bogate în, fibre — asupra unor 
bolnavi de diabet. Rezultatele 
experienței au confirmat impor
tanta rolului celulozei în glico- 
reglare. glicemia scăzînd la pa- 
cienții care au beneficiat de un 
regim bogat în fibre. în același 
timp s-a constatat și un alt 

• efect pozitiv al regimului ali
mentar bogat in celuloză (bazat 
pe fasole, mazăre, linte, pîine 
integrală, ciuperci, fructe), și 
anume, scăderea colesterolului, 
unul din factorii care duc la 
ateroscleroză, șl a trlgllceridelor.

De aici se trage concluzia că 
respectivul regim poate constitui 
un adjuvant util în tratamentul 
hipercolesterolemiilor grave.

• AISBERGURILE - 
PLATFORME DESTINATE 
FORAJELOR PETROLIE
RE. Oamenii de știință norve
gieni au elaborat un proiect 
care preconizează transformarea 
aisbergurilor in platforme desti
nate forajelor petroliere în apele 
arctice. După cum a anunțat 
agenția norvegiană de presă 
N.T.B.. un bloc de gheată cu dia
metrul de 200 de metri si eu 
înălțimea de 60 metri ar urma 
să fie izolat in acest scop și în

conjurat cu un strat de beton. 
Temperatura blocului de gheată 
ay putea fi menținută constantă 
pș tot parcursul anului cu un 
consum minim de energie. O așe- 
menea amenajare necesită numai 
o cincime din costul unei platfor
me de foraj tradiționale.

• CEL MAI MARE 
APARAT DE ZBOR DIN 
LUME. în 1947, excentricul 
constructor de avioane america
nul Howard Hughes realiza eej 
mai mare aparat de zbor din is
toria aviației, un hidroavion cu 
8 motoare, cîntărind, fără încăr
cătură, nu mai puțin de 200 de 
tone. Hidroavionuî a efectuat 
doar un zbor de probă, după 
care, în ciuda costului uriaș pe

care l-a implicat, a fost depozi
tat într-un hangar. Zilele trecu
te a fost scos din locul în care 
s-a aflat la păstrare timp de 33 
de ani și expus pentru prima 
oară publicului. Pe viitor, el va 
fi ancorat în rada portului Long 
Beach (California) alături de 
un alt „gigant", transatlanticul 
„Queen Mary", ca piese de mu
zeu.

• INIMA Șl FUMA
TUL. Riscul de infarct și de 
moarte subită la oamenii de 
40—50 de ani poate fi redus Ia 
jumătate dacă persoanele res

pective își schimbă sistemul de 
alimentație. își reduc greutatea 
corporală si încetează să mai 
fumeze. Aceasta este epncluzia 
unui studiu efectuat timp de 
șapte ani de doctorul Ingwar 
Hjermann de la spitalul Ulleval 
din Oslo. Urmărind cu atenție 
1 200 de cazuri, doctorul norve-, 
gian a conchis că tutunul acțio
nează de o manieră diferită față 
de alți factori de risc in bolile 
cardiace : tensiunea arterială ri
dicată și conținutul de grăsime 
ip singe duc la blocarea gradată 
a arterelor, in timp ce tutunul 
afectează direct mușchii inimii. 
El provoacă palpitații, tulburări 
ale bătăilor Inimii si chiar stop

cardiac șl. în consecință, moar
tea bruscă.

• COMPUTERUL IN 
FARMACOLOGIE, în 
drul Institutului sovietic de cer
cetări pentru testarea compuși
lor chimici s-a creat un sistem 
informațional dotat cu o mașină 
electronică de calcul, care deține 
in memorie formulele tuturor 
medicamentelor cunoscute. Noile 
medicamente sînt comparate de 
computer cu cele existente șl 
clasificate din punctul de vedere 
al avantajelor și dezavantajelor 
fată de alte formule asemănă
toare. Mai mult chiar, compute
rul indică specialiștilor direcții
le de cercetări care prezintă 
perspective pentru obținerea de 
noi medicamente, ca si direcții

le cercetărilor inutile. Folosirea 
computerului în domeniul far
macologiei a devenit extrem de 
necesară întrucît numărul medi
camentelor este tot mal mare 
(numai industria sovietică pro- 
ducînd 2 750 de preparate medi
camentoase). Oamenii de știință 
consideră că nu este departe 
ziua cind computerul va reco
manda. în funcție de boală, me
dicamentele adecvate șl strate
gia tratamentelor.

• „CHALLENGER" A 
TRECUT DOUĂ PROBE 
SUCCESIVE, Propulsat de 
motorul său alimentat de celule 
fotoejectrjca montate pe aripi, 
avionul solar „Challenger", cu o 
anvergură de 13 metri și un fu-

selaj de 8.8 metri lungime, a 
efectuat două zboruri succesive 
de încercare in deșertul Califor
nian, la nord-est de Los Angeles, 
parcurgînd în total 13 kițometri. 
La comenzile aparatului s-a aflat 
Janice Brown, o callforniană in 
greutate de numai 45 kilograme 
— greutatea redusă a pilotului 
fiind un element important pen
tru acest avion de foarte mică 
putere. După cum a declarat in
ventatorul aparatului. Paul 
MacCready, acesta a fost ulti
mul teșt înaintea zborului de 
amploare programat pentru 3 de
cembrie în statul Arizona, după 
care este prevăzută parcurgerea 
rutei Paris—Londra, vara viitoa
re. Inventatorul a precizat că în 
Arizona ve fi străbătută distanta 
de 80 de kilometri dintre Tucson 
și Phoenix.



„ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE SOLIDARITATE

CU POPORUL PALESTINIAN"

Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu 
primit cu deosebit interes 

la ședința festivă de la Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a avut loc, vineri, o 
ședință festivă a statelor membre 
consacrată marcării „Zilei internațio
nale de solidaritate cu poporul pales
tinian". In cadrul ședinței s-a dat ci
tire mesajelor transmise cu acest pri
lej de șefi de stat și de guvern.

Cu o deosebită atenție și cu viu 
Interes au primit participanții mesa
jul președintelui Renublicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresat președintelui celei de-a 35-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.,

★
GENEVA 29 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Geneva, cu pri
lejul „Zilei internaționale de soli
daritate cu poporul palestinian", 
primarul orașului Nablus, Bassam 
Chakaa, a denunțat politica de opri
mare promovată de autoritățile israe- 
liene în teritoriile arabe ocupate. El 
a afirmat că, în prezent, 5 000 de ner- 
soane din aceste teritorii se află in 
închisori și alte 40 au decedat in 
timpul detențiunii.

LUXEMBURG 29 (Agerpres). — 
Comunitatea Economică (Vest)-Euro- 
peană și-a reafirmat poziția de re
cunoaștere a drepturilor legitime ale

Ampla activitate desfășurată de România 
la O. N. U. în favoarea dezarmării

Țara noastră — membră a Comitetului însărcinat cu 
pregătirea sesiunii extraordinare, care va avea loc în 1982
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— Comitetul politic special al Adu
nării Generale a O.N.U. a încheiat 
examinarea problemelor privind de
zarmarea, adoptînd un număr de 
rezoluții.

Din inițiativa României au fost a- 
doptate prin consens două importan
te rezoluții privind reducerea buge
telor militare și consecințele econo
mice și sociale ale cursei înarmărilor. 
O deosebită Semnificație în situația 
politică actuală o are apelul cuprins 
în rezoluția privind bugetele milita
re, adresat tuturor statelor, în primul 
rind celor mai puternic înarmate, do 
a manifesta autoreținere in stabilirea 
cheltuielilor lor militare pină la în
cheierea unbr acorduri de înghețare 
și reducere a bugetelor militare.

România a participat, de asemenea, 
în calitate de coautor, la elaborarea 
unui număr de 15 rezoluții asupra 
unor probleme de maximă urgență 
pentru oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare nucleară, 
împreună cu unele țări socialiste 
și țări nealiniate, România a fost 
coautoare la rezoluțiile privind ne- 
folosirea armelor nucleare, negocie
rile asupra dezarmării nucleare sub 
toate aspectele, interzicerea unor 
noi arme și sisteme de arme de 
distrugere in masă, neamplasarea de 
arme nucleare pe teritoriile unde 
acestea nu există în prezent. Țara 
nostră a fost, de asemenea, co
autoare la rezoluția privind interzi
cerea producției de materiale fisio
nabile în scopuri militare, a susținut 
și a votat favorabil, la fel ca marea 
rpaîoritate a statelor membre ale 
O.N.U., două rezoluții privind acor

Rudiger von Wechmar, și secretaru
lui general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
cu prilejul „Zilei internaționale de 
solidaritate cu poporul palestinian". 

Reprezentantul O.E.P. la Națiunile 
Unite a apreciat mesajul ca o ex
presie a sprijinului activ și a senti
mentelor de solidaritate ale Româ
niei socialiste și ale poporului român 
față de lupta justă a poporului pales
tinian pentru înfăptuirea drepturilor 
sale legitime Ia dezvoltare liberă, 
independentă, in cadrul unui stat na
țional propriu.

★
poporului palestinian la autodetermi
nare și a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei ca participant auten
tic la negocierile de pace. într-o de
clarație dată publicității la Luxem
burg, cu prilejul „Zilei internaționa
le de solidaritate cu poporul palesti
nian", se afirmă că, după opinia 
C.E.E., această problemă nu se re
duce numai la aspectul situației refu- 
glatilor, ci și la găsirea unei soluții 
definitive, echitabile, în baza căreia 
poporul palestinian să-și poată exer
cita dreptul deplin la autodetermina
re, în cadrul unui proces corespunză
tor, care să fie definit în contextul 
unei reglementări globale de pace.

darea de garanții statelor nenucleare 
că niciodată și în nici o împrejurare 
nu vor fi victimele folosirii armelor 
atomice împotriva lor. Consecventă 
poziției sale de principiu, România 
a sprijinit adoptarea rezoluțiilor 
privind crearea de zone denucleari- 
zate in Orientul Mijlociu, Asia de 
sud și Africa.

De asemenea, comitetul a adop
tat o rezoluție, prezentată de unele 
țări nealiniate și România, prin care 
se urmărește organizarea pe o bază 
permanentă, sub egida O.N.U., a 
unei campanii mondiale de mobili
zare a opiniei publice în sprijinul 
dezarmării. .

Comitetul a adoptat prin consens 
Declarația privind cel de-al doilea 
Deceniu al dezarmării, chestiune 
adusă in atenția organizației de 
către țara noastră împreună cu alte 
state. Potrivit acestei declarații, 
anii ’80 trebuie să reprezinte o etapă 
de intensificare a eforturilor tuturor 
statelor pentru curmarea cursei 
înarmărilor și realizarea unei coti
turi radicale în procesul de nego
ciere a unor măsuri autentice de 
dezarmare, in primul rînd de dezar
mare nucleară.

Actuală sesiune a marcat trecerea 
la pregătirea concretă a celei de-a 
doua sesiuni extraordinare con
sacrate dezarmării, care va avea loc 
in anul 1982. Din inițiativa unui 
grup al țărilor nealiniate îmoreună 
cu România a fost adoptat. în una
nimitate. un proiect de rezoluție prin 
care s-a hotărît crearea unui comitet, 
din care face parte si țara noastră, 
însărcinat cu pregătirea sesiunii 
extraordinare din 1982.

REUNIUNEA DE LA MADRID

IN SPRIJINUL TRANSFORMĂRII BAZINULUI MEDITERANEAN 
INTR-O ZONĂ A PĂCII Șl COLABORĂRII

MADRID 29. — Trimisul Ager
pres, Nicolae Chilie, transmite : In 
cadrul plenarei reuniunii de la Ma
drid au fost prezentate, în conformi
tate cu ordinea de zi adoptată prin 
consens, contribuțiile țărilor medite
raneene neparticipante la C.S.C.E.

După ce a evidențiat necesitatea ca 
actuala reuniune de la Madrid să 
adopte măsuri menite să întărească 
pacea și securitatea atît pe continen
tul european, cit și în zona Medite- 
ranei, reprezentantul Algeriei a abor
dat rolul pe care țările participante 
la C.S.C.E. trebuie să-l aibă în pro
movarea unei noi ordini economice șl 
politice mondiale. Reuniunea de la 
Madrid trebuie să se pronunțe hotă- 
rit pentru eliminarea practicilor dis
criminatorii, a amenințărilor și Inter
vențiilor, care afectează grav pro
gresul economic și social al țărilor in 
curs de dezvoltare și constituie, tot
odată, un mare pericol pentru pacea 
și securitatea mondială.

Reprezentantul Egiptului a făcut o 
prezentare a poziției țării sale privind 
căile și modalitățile de realizare a 
unei păci juste, globale și durabile 
în Orientul Mijlociu. Reprezentantul 
egiptean a arătat că Egiptul sprijină

Conferința europeană a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite

BONN 29 (Agerpres). — La Koln 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
Vil-a Conferințe europene a Asocia
țiilor pentru Națiunile Unite, în ca
drul cărora au fost dezbătute proble
me privind securitatea europeană șl 
educarea opiniei publice în spiritul 
păcii și cooperării internaționale.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor, reprezentanții țării noastre, prof. 
Alexandru Bălăci și prof. Dumitru 
Mazilu, au arătat că opinia publică 
din România acordă o mare impor

ROMANIA LA TIRGUL INTERNA- 
[IONAL DE LA DAKAR. La Tirgul in- 

I ternațional de la Dakar, la care 
participă 40 de țări. România ex
pune, pe o suprafață de peste 300 

1 mp, produse realizate de industriile 
constructoare de mașini, chimică și 
a bunurilor de larg consum, de 

| industria locală și cooperatistă. Pa
vilionul țării noastre a fost vizitat 
de primul ministru, Abdou Diouf, de 

Ialte persoane oficiale senegaleze.
Primul ministru a făcut aprecieri e- 
logioase la adresa exponatelor rp- 

I mânești, remareînd în mod special 
produsele realizate de industriile 
constructoare de mașini și articole 

I de larg consum.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
| CUBA. La Havana au avut loc lu

crările celei de-a X-a plenare a 
1 C.C. al P.C. din Cuba, care a, ana- 
. lizat și a adoptat o serie de măsuri 

privind organizarea celui de-al 
1 II-Iea Congres al P.C. din Cuba, 

programat să aibă loc între 17 și 20 
decembrie a.c. La Încheierea lucră
rilor a luat cuvîntul Fidel Castro 

ideile și abordarea președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu, care 
s-a pronunțat pentru convocarea unei 
conferințe internaționale in problema 
Orientului Mijlociu cu participarea 
tuturor statelor interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Reprezentantul Israelului a vorbit, 
în discursul său. despre dezvoltarea 
schimburilor economice și a colabo
rării științifice, tehnice și culturale 
între tara sa și state participante 
la C.S.C.E.

Reprezentantul Marocului a apre
ciat că reuniunea de la Madrid tre
buie să contribuie atît la extinderea 
cooperării dintre statele particl- 
cipante, cît și la dezvoltarea relații
lor economice și tehnico-stiintifice 
între țările europene si țările in curs 
de dezvoltare din Africa si de pe 
alte continente.

Vorbind despre misiunea de mare 
răspundere a reuniunii drf la Madrid, 
reprezentantul Tunisiei a apreciat că 
aceasta trebuie să adopte măsuri 
care să contribuie la întărirea secu
rității în Europa și in regiunea Me- 
diteranei.

tanță aplicării documentelor semnate 
la Helsinki, desfășurării in bune con
diții a reuniunii de la Madrid, care 
ar trebui să hotărască convocarea 
unei conferințe pentru dezangajare 
militară, întărirea încrederii și pentru 
dezarmare in Europa. Ei au mențio
nat. totodată, că țara noastră acordă 
o mare importanță traducerii in viață 
a prevederilor Actului final referi
toare la colaborarea în domeniul edu
cației și culturii, informației, contac
telor între persoane.

AGENȚIILE DE PRESA
-■ pe scurt

Ruz, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, care a lansat o chemare 
la îmbunătățirea activității econo
mice, politice și ideologice, la spo
rirea eficienței muncii.

ADUNARE SOLEMNA. Cu prile
jul implinirii a 68 de ani de la pro
clamarea independentei țării șl a 
36 de ani de la eliberare și victo
ria revoluției populare in Albania, 
la Tirana a avut loc o adunare so
lemnă. la' care au luat parte con
ducători de partid și de stat

ȘEDINȚA COMISIEI PERMA
NENTE C.A.E.R. PENTRU TRANS
PORTURI. La Varșovia a avut loc 
cea de-a 62-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru trans
porturi, la care au participat dele
gații din țările membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F.I. Delegația română a fost 
condusă' de tovarășul Vasile Bulu
cea, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor. Ședința s-a des

ZIARIȘTI ALBI SOLIDARI CU COLEGII LOR DE CULOARE. Un 
număr de ziariști albi de la publicațiile „Rand Daily Mail", „Sunday 
Times" și „Sunday Express", din Republica Sud-Africană, au încetat lu
crul pentru o zi, in semn de solidaritate cu 71 ziariști de culoare conce
diat! de patronat in orașele Johannesburg și Durban.

Convocarea plenarei 
C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 29 (Agerpres). — A- 

genția poloneză de presă P.A.P. a- 
nunță că Biroul Politic al- C.C. al 
P.M.U.P. a examinat stadiul pregă
tirilor pentru cea de-a 7-a plenară 
a Comitetului Central al partidului. 
Biroul Politic a hbtărît să convoace 
plenara la 1 decembrie. Vor fi exami
nate sarcinile partidului în lupta pen
tru caracterul socialist al înnoirii vie
ții sociale, situația economică a țării 
și sarcinile ce decurg din ea.

La C.C. al P.M.U.P., informează 
P.A.P., a avut loc o întîlnire, pre
zidată de primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Stanislaw Kania, a primi
lor secretari ai comitetelor voievo
dale și a șefilor de secție ale C.C. al 
P.M.U.P. Participanții au relevat ne
cesitatea intensificării eforturilor în 
direcția consolidării partidului. Ei 
s-au referit la necesitatea ca orga
nizațiile și instanțele de partid să 
se manifeste activ, la problemele ce 
se pun în cadrul discuțiilor în veri
gile de bază ale partidului, la resta
bilirea normelor leniniste în viața 
partidului.

Congresul Partidului 
Socialist Elvețian

BERNA 29 (Agerpres). — La 29 
noiembrie 1980, în orașul Geneva, 
s-a deschis Congresul Partidului So
cialist Elvețian. La congres participă 
1 400 delegați din partea organizații
lor cantonale ale partidului, precum 
și invitați, reprezentînd partide so
cialiste și social-democrate. din 14 
țări europene, delegați ai unor or
ganizații progresiste și mișcări de 
eliberare.

Din partea Partidului Comunist 
Român, ■ la lucrări părticică Stefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R.

Pe ordinea de zi au fost înscrise 
probleme privind poziția P.S.E. 
față de rezolvarea unor fenomene 
sociale și economice din Elveția. în
tre care reducerea deficitului buge
tar, micșorarea cheltuielilor militare, 
instaurarea unor raporturi de egali
tate între femei și bărbați, adoptarea 
unor măsuri pentru ameliorarea si
tuației tineretului etc.

fășurat în spiritul înțelegerii 
reciproce, colaborării constructive 
și al prieteniei.

REUNIUNE CONSACRATA PRO
BLEMELOR ENERGIEI. La Bogota 
au început simbătă lucrările celei 
de-a 21-a reuniuni ministeriale a 
Organizației Latino-Americane pen
tru Energie (O.L.A.D.E.). Gustavo 
Rodriguez Elizarraras, secretar exe
cutiv al O.L.A.D.E., a subliniat ne
cesitatea elaborării unei strategii 
energetice independente pentru 
America Latină.

NOI MASURI REPRESIVE ALE 
AUTORITĂȚILOR DE LA SEUL. 
Pe zi ce trece, măsurile represive 
și antidemocratice luate de guver
nanții de la Seul devin tot mai nu
meroase, trădind eforturile dispera
te ale regimului dictatorial de a 
înăbuși orice urmă de opoziție. 
Așa-numitul „Consiliu de securitate 
națională" g hotărit sporirea con
siderabilă â pedepselor aplicate 
pentru adunări și demonstrații pu
blice, considerate a tulbura „ordi
nea socială". Astfel, un participant 
la o asemenea acțiune este pasibil 
de o amendă de trei milioane woni, 
iar termenul de pedeapsă cu în
chisoarea pentru un astfel de „de
lict" a fost ridicat de la cinci la 
șapte ani.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE BENIN

Excelenței Sale MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare din Benin, 
Președintele Republicii, șef al statului, 

Președintele Consiliului Executiv Național
COTONOU

La a V-a aniversare a proclamării Republicii Populare a Beninului, Ziua 
națională a țării dumneavoastră, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez 
în numele Partidului Comunist Român, al guvernului și poporului român, 
precum și al meu personal cele mai calde felicitări, urări de sănătate și de 
fericire personală, pace, progres și prosperitate poporului beninez prieten.

îmi exprim convingerea că strînsele relații de prietenie și conlucrare 
dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, in interesul 
popoarelor român și beninez, al cauzei păcii, independenței naționale, destin
derii și cooperării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

La 30 noiembrie se 
împlinesc cinci ani de 
la proclamarea Repu
blicii Populare Benin, 
act care a marcat 
începutul unei noi e- 
tape in dezvoltarea de 
sine stătătoare a tînă- 
rului stat african cu
noscut pină atunci sub 
denumirea de Daho
mey. Acționînd pentru 
traducerea în viață a 
Programului Partidului 
Revoluției Populare, 
fondat în aceeași pe
rioadă și care și-a 
propus drept obiectiv 
făurirea unei societăți 
noi, socialiste, poporul 
acestei țări a obținut o 
serie de realizări pe 
plan economico-so-

cial și în conso
lidarea independenței 
naționale. Unul dintre 
principalele obiective 
ale planului de trei 
ani 1978—1980 l-a con
stituit făurirea unei 
industrii proprii și in
tensificarea acțiunii de 
modernizare a agricul
turii — sector în care 
lucrează circa 80 la 
sută din populația tă
rii. Printre obiective
le construite în' acești 
ani se numără o rafi
nărie, o fabrică de ci
ment, întreprinderi a- 
limentare ; a fost, de 
asemenea, extins ptir- 
tul Cotonou.

In spiritul politicii 
consecvente de strînsă

Cuplarea navei cosmice „Soiuz T-3“ 
cu stația orbitală „Saliut-6“

MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 28 
noiembrie, ora 18 și 54 de minute, 
ora Moscovei, a fost realizată cupla
rea navei cosmice de transport sovie
tice „Soiuz T-3“ cu stația orbitală 
„Saliut-6". După trecerea cosmonau- 
ților Leonid Kizim, Oleg Makarov și 
Ghennadi Strekalov la bordul stației, 
in spațiul cosmic circumterestru a în
ceput să funcționeze complexul orbi
tal pilotat de cercetări științifice 
„Saliut-6" — „Soiuz T-3“ — „Pro- 
gress-ll".

Programul de lucru al echipajului 
cosmic cuprinde : — testarea în con
tinuare a navei de transport cu trei 
locuri „Soiuz T-3“ în componența 
complexului orbital de cercetări știin
țifice ; — verificarea stării sistemelor 
de bord ale stației „Saliut-6" și efec

0 nouă crimă rasistă a regimului de la Pretoria
ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 

într-un comunicat de presă dat pu
blicității la Addis Abeba. Organiza
ția Unității Africane (O.U.A.) și-a 
exprimat profunda indignare în le
gătură cu sentința de condamnare 
la moarte pronunțată de un tribunal 
rasist sud-african împotriva a trei 
membri ai Congresului Național 
African din Africa de Sud (A.N.C.).

Relevînd caracterul revoltător al 
acestei sentințe, ca și al condamnării 

solidaritate cu țările 
Africii, cu toate state
le in curs de dezvol
tare, România socialis
tă a stabilit și dezvol
tă raporturi de priete
nie și colaborare cu 
Republica Populară 
Benin. Un rol deter
minant l-au avut in 
această privință con
vorbirile din 1976 din
tre președintele Nicolae 
Ceaușescu și pres>^i^ 
tele Mathieu Ken. o. 
care au deschis rai 
perspective conlucrării 
bilaterale în interesul 
celor două țări și po
poare, al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

tuarea reparațiilor și operațiilor pro
filactice necesare ; — efectuarea de 
cercetări și experimente tehnico-știin- 
țifice.

Din datele telemetrice și rapoartele 
echipajului rezultă că zborul comple
xului orbital decurge normal. Cei trei 
cdsmonauți se simt bine — relatează 
agenția T.A.S.S.

„Funcționarea îndelungată și cu 
succes a stației sovietice orbitale de 
cercetări științifice -Saliut-6- a între
cut toate așteptările specialiștilor, 
stația aflindu-se de peste trei ani pe 
orbită" — a declarat, intr-un interviu 
acordat agenției T.A.S.S., cosmonautul 
Aleksei Leonov, adjunct al șefului 
Centrului de pregătire a cosmonauți- 
lor „Iuri Gagarin".

la ani grei de temniță a altor șase 
luptători pentru libertate sud-afri- 
cani, comunicatul evidențiază că 
unica vină a celor supuși represiunii 
judiciare rasiste este că s-au ridicat 
împotriva rînduielilor apartheidului, 
prin care populația de culoare din 
R.S.A. este lipsită de drepturile ce
tățenești elementare. O.U.A. își ex
primă sprijinul deplin fată de lupta 
dreaptă dusă de A.N.C. — reprezen
tant autentic al poporului asuprit 
din R.S.A.

angola : O fard 
învață să suri dă...

„Căutați unde se află argintul și 
alte metale in această zonă — se 
scria într-un ordin din 1520 al regelui 
Portugaliei dat exploratorilor Bal
thazar de Castro si Miguel Pecheco 
pregătiți să plece spre Angola — Și 
dacă găsiți, aduceți !“

Aduceți !... Aduceți Aduceți !... 
Acesta a fost timp de peste patru 
sute de ani laitmotivul tuturor or
dinelor emise de tronul Lusitaniei, 
către toți supușii săi porniți spre fa
buloasa țară din Africa meridională. 
Diamante, aur, argint, mirodenii, ca
fea, zahăr, fildeș alb din colți de 
elefant și „fildeș negru" — oameni de 
culoare, robuști tineri, virili, buni de 
pus în lanțuri și de expediat cu co
răbiile în Brazilia. Iar de acolo, mai 
departe, în restul continentului ame
rican. unde „sălbaticii" ținuți în cap
tivitate erau forțați să lucreze ca 
Bclavi la jedificarea Lumii Noi.

Cînd căpitanul Dias de Novais a so
sit mai apoi în Angola cu trei ca- 
ravele și a acostat în golful Luandei, 
celebrele mine de argint din Camam- 
be le erau bine cunoscute portughe
zilor' și marele jaf începuse. Era îft- 
tr-o zi de februarie 1575. Așezarea 
cu același nume, ridicată pe malul 
golfului, avea să devină treptat un 
Joc tot mai propice deschiderii dru
mului spre marile bogății angoleze 
pe căile navigabile ale lumii. 
La patru sute de ani de la această 
dată. în ziua de 10 noiembrie 1975, 
trei nave sub pavilion portughez își 
ridicau ancorele aruncate în rada 
portului Luanda și se îndepărtau În
cet In larg, pierzîndu-se dincolo de 
linia orizontului. La bordul uneia 
dintre ele se afla ultimul înalt co
misar ad-interim al metropolei portu
gheze în Angola, generalul Antonio 
Luis Ferreira Macedo, obligat să pă
răsească tara si să predea puterea în 
mî'nile angolezilor.

Trecu»eră patru secole de cînd la 
același țărm acostaseră caravelele lui 
Novais. 146 ’00 de z”e. c’t 
omerTesti de cîte 50 de 
can la can sau vreo 
zece generații ce s-au 
pe o cincime din virata 
rub’i erei noastre. Timo 
pentru ca multe din marile bo
gății ale tării cu o sunrafa’ă de 13 
ori mai mare derit cea a metrono’ei 
sub stăoinirea căreia se afla, să fie 
stoarse oînă la iriovire. ’mbonățin- 
du-i peste măsură pe colonialiști.

ont vieți 
ani nuse 

șaisnre- 
șiînredat 
cal°nda- 

destul

„Saravah !" — le-au spus strămoșii 
angolezilor, creduli, celor weniți de 
peste ocean și, in limba lor de a- 
tunci, ca și în cea de azi. această 
expresie africană înseamnă : „Pace 
ție !“. Cînd au venit pentru prima 
dată aici, colonialiștii au găsit un 
puternic regat întins peste întregul 
bazin al Congoului, regatul Ngola 
Kiluanji, de la care se și trage nu
mele țării : Angola. Trăiau in cultul 
strămoșilor, uniți, stăpînind în co
mun jungla și savanele de la apus 
de marile lacuri pină Ia Atlantic. 
Erau oamenii acelui pămînt. înrădă
cinați pe vatra străbună, de nesmuls 
și de neclintit din loc.

...Și corăbiile veneticilor. Iar mai 
tîrziu navele lot cu aburi și cu mo
toare diesel, avioanele, camioanele șl 
mașinile lor. puse să străbată între
gul continent african de-a lungul 
coastei vestice, au început să care. 
Cîndva, demult. Diego Cao propu
sese tronului de la Lisabona o „co
laborare" între cele două lumi : Afri
ca Neagră și „civilizatul" continent 
european care își întindea tentacu
lele acaparatoare. Astfel a început 
„cooperarea rușinii", dusă mereu în 
detrimentul Africii Negre, marșurile 
„pacificatoare" ale colonialiștilor, 
incursiunile în adincul continentului 
pentru vînătoarea de sclavi, jaful, 
deposedarea băștinașilor de pămîn- 
turile cele mai fertile, culturile for
țate, creștinizarea prin teroare.

In trei secole cît a durat negoțul 
de sclavi capturați în Africa meri
dională s-au cărat de aici milioane 
de oameni, bărbați tineri și femei, 
vinduți la licitație peste ocean, care 
s-au înmulțit și au pierit pe melea
guri străine, lăsînd prin urmașii lor 
o lume care, prin spiritualitate, va 
aparține întotdeauna Africii. Angola 
n-a putut fi însă cărată toată, deși 
bogățiile ei. ca bogățiile atîtor țări 
africane încăpute pe mina marelui 
capital occidental i-a îmbogățit și 
mai mult pe înavuțiți, dîndu-ie de
șartă speranță că vor rămîne de-a 
pururi aici, unde și-au implantat 
sucursalele menite să le furnizeze 
cit mai ieftin materiile prime • pe 
care să-si edifice puternicele lor in
dustrii. Pe lingă capitalul portughez, 
în pămîntul Angolei își implantau 
tentaculele capitalul englez (în do
meniul concesiunilor geologice si al 
construcției de căi ferate), capitalul

belgian (în exploatarea minelor dia- 
mantifere), cel german (in plantații 
de culturi industriale) și cel ame
rican (în prospecțiile și exploatările 
petroliere). Prin anii cincizeci ai se
colului nostru numai din minele de 
diamante se extrăgeau anual peste 
opt sute de mii de carate, exploată
rile din Angola situîndu-se în acea 
epocă pe locul patru în lume în rîn- 
dul marilor producătoare de dia
mante. S-au mai scos mangan. cupru, 
argint, uraniu și asfalt. Cind moneda 
„națională" angoleză era „angolarul"
— echivalent cu escudoul portughez
— bogățiile scoase din jiceastă țară 
de către trusturile străine se ridicau 
la circa un miliard de „angolari" pe 
an, ceea ce, pe parcursul exploatării 
moderne a Angolei, adică din 1875
— dată la care, prin faimoasa „con
ferință de la Berlin" țara devenea 
„oficial" colonie portugheză (ca și 
cînd pină atunci, timp de trei 
veacuri, ar fi fost altceva) — și pină 
in 1975, s-au scos valori de circa o 
sută de miliarde de dolari americani, 
dar nu din cei de acum, ci din cei 
de aur sunător, de pe „timpurile 
bune de altădată’’—

Țipătul diamantului angolez se 
auzea sub cuțitele șlefuitorilor de la 
Anvers ca un ecou al geamătului a- 
cestui pămînt îndelung martirizat. 
Un țipăt strident, ca un suspin șuie
rat, smuls din rărunchi, ce nu mai 
putea fi cîntărit decît în caratele 
durerii.

Luanda, unul dintre cele mai fru
moase orașe ale Africii meridionale, 
cu centrul modernizat în ultimul 
sfert de veac, explică într-un anume 
sens dilema regimurilor coloniale : 
a nu face nimic pentru țara stoarsă 
de avuții înseamnă a pierde totul, 
dar a face lucrurile numai pe sfert 
sau numai pe jumătate nu înseam
nă a cîștiga ceva. Ceea ce s-a și în- 
tîmplat. In fața succeselor în lanț ale 
luptei anticolonialiste pe teritoriul 
Africii, care a făcut ca numai în zece 
ani. din 1956 pină în 1966. să se con
stituie in fostele colonii 31 de noi 
state independente. administrația 
portugheză din Angola a fost tentată 
să riște. Și s-a pus pe construit 
Se^ii de bănci, hoteluri, societăți tu
ristice. cazinouri, sucursale ale ma
rilor companii si trusturi, cazărmi. 
Nu școli, nu spitale, nu universități. 
Speranța ei — o amînare sine die a 
ineluctabilei sentințe, o încercare de

De aici din Luanda, „inima" Angolei, care reprezenta un exemplu viu al 
uriașelor contraste generate de colonialism — hoteluri și sedii luxoase ale 
marilor companii, paralel cu cartiere de cumplită mizerie „rezervate” băștina

șilor — a pornit flacăra mișcării de eliberare

a drege fațada sistemului, ca și cînd, 
prin aplicarea prefixului „neo" la 
vechiul și mai răspicatul cuvint „co
lonialism", s-ar fi putut evita „di
vorțul" între exploatați și exploata
tori. Calculul avea însă un viciu de 
fond și rezultatele lui nu puteau fi 
cele scontate de cei ce măsluiau 
jocul. în ciuda aparențelor oferite de 
vitrina orașului, abil aranjată, „mar
fa" prezentată într-un nou ambalaj 
era aceeași. La un pol, in metropolă 
și în marile capitale ale apusului 
continua să se concentreze bogăția, 
la celălalt să se accentueze mizeria.

Apropiați în însăși inima Angolei, 
la Luanda, acești poli opuși încărcați 
cu o energie adversă nu puteau să 
nu scurtcircuiteze. Și scinteia a por
nit de aici, aprinsă de M.P.L.A. 
(Mișcarea pentru Eliberarea Angolei 
— devenită, după victoria de Ia 10 
noiembrie 1975. Partidul Muncii), cu 
aproape 20 de ani in urmă, la 4 
februarie 1961. Paisprezece ani mai 
tîrziu. după lupte grele (ce aveau să 
continue și după retragerea portu
ghezilor, de astă dată cu interven- 
ționiștii din afară și cu mișcările 
fratricide dinăuntrul tării) steagul 
Angolei libere a fost înălțat deasu
pra Luandei. Țara, reînstăpînită pe 
bogățiile ei, a trecut la o mare și 
structurală reconstrucție. Angola,

străvechi pămînt al omeniei, leagăn 
al unei mari civilizații africane, iși 
poate izbîndi visele deplinei sale 
renașteri. Armele păcii și ale recon
strucției sînt munca, unitatea, opti
mismul. seninătatea, cartea, surîsul. 
Dacă zimbetul este perfecțiunea Tisu
lui, dacă surîsul cheamă suris, așa 
cum disprețul incită la dispreț, dacă, 
așa cum spunea Shakespeare, „acel 
ce poate suride cînd a fost furat, fură 
el însuși ceva furilor săi", atunci în
țelegem de ce zimbetul. optimismul 
dau întotdeauna siguranța celuilalt a- 
supra ta însuți, reconfortîndu-i pe 
toți cei din jur. Și Angola învață să 
surîdă.

„.Spun angolezii : „A-ți iubi patria 
înseamnă a iubi omul care li dă 
ființa, cel ce trebuie să aibă supre
mația asupra a tot ce posadă o țară... 
A iubi omul înseamnă a-l face să
nătos, a-i da învățătură pentru a de
veni conștient, a-l educa pentru a-i 
de~volta simțul sociabilității, adică 
a-l face mai uman, conform cu na
tura sa superioară. Dragostea față de 
poporul tău nu poate veni decit din 
cunoașterea bucuriilor și a nevotlor 
sale, din cunoașterea năzuințelor 
acestu'a...".

„Saravah f‘.

Ioan GRIGORESCU
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Clanța, ușa și cu sala Â'Z
întotdeauna natura șl-a avut morii ei îndrăgostiți. Lucru perfect va

labil și azi (cu condiția să nu se confunde clanța, ușa și sălile).
In funcție de specificul talentului, iubitorii naturii au scris poeme 

și pasteluri, au pictat peisaje, au compus rapsodii, sonate, pastorale, 
Iar cei fără vocații artistice, care nu se numesc Chopin sou Liszt, Ver- 
haeren sau Maeterlinck, Van Gogh ori Ruysdael se numesc ecologiști, 
opărind apa, aerul și pămîntul cu care omul s-a obișnuit intr-atit, in
cit s-ar simți destul de incomodat fără ele.

Prezența cea mai surprinzătoare, adeziunea cea mal insolită la miș
carea ecologică s-a produs însă săptămîna aceasta. Și știți cine este 
ultimul neofit care s-a reconvertit la religia naturii!

N.A.T.O. • ,
Da, Organizația Pactului Nord-Atlantic și-a dezvăluit acum verita

bila sa vocație. Adevărul a ieșit în sfirșit la suprafață: dacă generalii 
și amiralii N.A.T.O. pun la ochi binoclul sau periscopul ori privesc ecra
nele_ radarurilor,_ o fac numai pentru a admira amurgurile scăldate in 
văpăi de aramă, din pasiunea pentru prospețimea aerului spălat de 
rouă, pentru limpezimea de cristal și safir topit a apelor.

Căci săptămîna aceasta a avut loc la Bruxelles prima reuniune 
N.A.T.O. la nivel ministerial consacrată problemelor protecției mediu
lui ambiant. La ordinea de zi - studierea unui șir de referate, rapoarte 
și studii ca, de pildă, strategia combaterii fenomenelor de poluare 
provocate prin difuzarea metalelor grele și toxice (plumb, cobalt, va
nadium, taliu etc.). Un alt raport a fost consacrat mijloacelor de 
teledetecție in lupta împotriva poluării marine, mai ales a deversărilor 
de petroi. Altul — impactului activităților industriale și cosmice asupra 
păturilor superioare ale atmosferei.

Mai mult, elanul generos al neo-iubitorilor naturii a erupt atît de 
vijelios, incit reuniunea s-a ocupat și de apa potabilă, circulația ru
tieră in marile orașe, protejarea monumentelor istorice, restaurarea 
unor vechi castele amenințate de ruină și igrasie.

Emoționant, înduioșător (dar trebuie multă grijă in ce privește 
clanța, ușa și sălile).

E o condiție foarte importantă pentru că în timp ce se desfășurau 
lucrările comitetului N.A.T.O. pentru protecția mediului ambiant, chiar 
alături, într-o sală vecină, avea loc ședința .Grupului consultativ spe
cial" ol N.A.T.O. care examina programul desfășurării „eurorachetelor".

Nu-i greu de înțeles ce confuzii regretabile s-ar fi produs dacă unii 
participanți ar fi greșit clanța, ușa și sălile. Fără îndoială că ecologo- 
Natiștii s-ar fi putut supăra pe racheto-Natiști, avînd în vedere că ex
ploziile atomice afumă natura, iar pulberea radioactivă poate să pă
teze cearșafurile puse la uscot; se pare că și gazele toxice nu ioni
zează suficient aerul cu ozon, iar orașele transformate în cenușă și pă
durile carbonizate sînt relativ nesănătoase pentru oameni și păsărele.

Nu este însă o fatalitate ca între cele două săli să existe contra
dicții. Dimpotrivă, s ar putea chiar dezvolta relații de cooperare: unii 
să programeze otrăvirea aerului, ceilalți să discute despre decontami
narea lui; unii despre prefacerea civilizației in ruine, ceilalți despre 
restaurarea monumentelor istorice.

Evoluînd mai departe ca societate de bine'acere și organizație’filan
tropică, N.A.T.O. s-ar putea profila pe însoțirea bătrîniîor la traversa
tul străzilor, procurarea de vreascuri de foc pentru bolnavi în ajun de 
iarnă, sprijinirea văduvelor și ajutorarea bolnavilor.

In timp ce în sala complementară, s-ar putea planifica liniștit creș
terea producției de văduve și orfani.

Dar oare soarta mediului ambiant al omului depinde numai de 
clanța și ușa sălilor de conferințe?

N. CORBU
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