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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Populare Bangladesh

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după-a- 
miază, pe A. W. Shams-ul Alam, 
ambasadorul Republicii Populare 
Bangladesh în'țara noastră, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul a în- 
mînat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj din partea președintelui Re-

publicii Populare Bangladesh, gene
ral Ziaur Rahman, în care sînt adre
sate șefului statului ___
călduros și urări de sănătate și fe
ricire.

Mulțumind pentru 
șui Nicolae Ceaușesqu a rugat pe am
basador să transmită șefului statului 
Bangladesh un salut prietenesc și cele 
mai bune urări.

român un salut

mesaj, tovară-

în cadrul convorbirii au fost abor
date probleme ale dezvoltării pe mai 
departe a relațiilor de colaborare și 
cooperare economică și în alte do
menii de activitate între cele două 
țări, în conformitate cu cele conve
nite cu prilejul dialogului la nivel 
înalt dintre România și Bangladesh.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Astăzi, transmisiuni directe Ia radio și televiziune : 
® In jurul orei 
® în jurul orei 

al Iordaniei, care, la 
România, a efectuat o

oficiale româno-iordaniene ;11.30 solemnitatea semnării documentelor
12.30 ceremonia plecării regelui Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit 
invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
vizită oficială în țara noastră.

și Unității Socialiste,

Din geografia marilor împliniri, socialiste

fluxul tehnologic

SATUL In aceste zile UN „ȘANTIER" AL PREGĂTIRII RECOLTEI

Bărăganul in pragul
campaniei de primăvară

In județul Ialomița,

ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR
MANIFESTUL FRONTULUI
DEMOCRAȚIEI SI UNITATII

SOCIALISTE CHEAMA
OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE ȘI SATE!

In concordanță cu Programul parti
dului, cu Directivele celui de-al Xll-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, 
se vor dezvolta armonios toate orașele 
și comunele, devenind centre econo
mice și sociale puternice, bine dotate

din punct de vedere edilitar, sanitar, 
comercial și cultural, capabile să asigure 
tuturor locuitorilor condiții tot mai bune 
de muncă și viață.

Frontul Democrației și Unității Socia
liste adresează întregului popor chema-

rea ca — prin eforturile tuturor locuito 
rilor, prin creșterea spiritului de iniția 
tivă in producție, a spiritului gospodă 
resc —. să contribuie la dezvoltarea eco 
nomică a țării, garanția sigură a crește
rii continue a nivelului de trai al între
gului nostru popor.

Votind candidații Frontului Democrației

f *SȘlntela« AFIȘ ELECTORAL
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Semnătura demnă a faptelor

votați pentru înflorirea scumpei noastre patrii, pentru prosperitatea 
ei, pentru ca fiecare cetățean, întreaga națiune să beneficieze 

de o calitate nouă, superioară a vieții!

Dotat cu utilaje de înalt randament, noul laminor degrosisor de semifabricate s-a integrat rapid în 
al Combinatului siderurgic din Reșița

ORAȘELE
Șl SATELE PATRIEI

REPERE ALE CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE

întărește votul nostru “
Brașovul nu mai este decît la mo

dul -figurativ „orașul de sub Tîm- 
pa“. I s-a zis astfel de pe vremea 

,cind cetatea se strîngea ca într-un 
ghioc în hora munților, la poalele 
Tîmpei înălțată ca un scut în ca
lea vînturilor de miază-noapte și 
cînd întreaga lui ființă. sălășluia pe 
cîteva zeci de hectare. Acum, ora
șul numără trei sute de mii de su
flete și hotare
le lui au spart 
de mult tipare
le străvechii ce
tăți, 
se cît 
zarea, 
Bîrsei 
ieșirea ___
sul Branuliii, 
de la Dîrste pînă 
sub serpentinele 
ce se cațără spre vestita Poiană.

îl întreb pe unul dintre edilii 
acestei adevărate metropole a trac
toarelor, a camioanelor, a avioane
lor și a elicopterelor românești : 
ce-au însemnat ultimii cinci ani în 
viața electoratului brașovean?

îmi răspunde simplu. în cifre 
sintetice :

— La alegerile din 1975 au fost 
înscriși în listele electorale 129 534 
de alegători. Pentru alegerile de la 
9 martie 1980, listele Brașovului cu
prind peste 200 000 de votanti. Un 
electorat al cărui efectiv-să crească 
între două legislaturi cu o treime 
grăiește de la sine despre dezvolta
rea unei urbe aflate în plină ex
pansiune.

— De unde această creștere ?
— O parte, din sporul natural al 

populației Brașovului. Restul — și 
asta reprezintă majoritatea sporu
lui — din cei veniți aici, atrași de 
irezistibilul „magnet" al marii in
dustrii, deveniți brașoveni, oameni 
aduși de aspirația propășirii sociale, 
a promovării profesionale, a cuce
ririi unei calificări cît mai înalte.

de la 5 000 de locuitori la 32 000 ; 
' la. Făgăraș, unde a trebui t să se in
staleze patru . noi circumscripții 
electorale.; la Codlea și Zărnești.

într-adevăr, cifrele sînt elocven
te — ilustrînd și, totodată, atestînd 
sintetic noțiunea de dezvoltare.

La Porțile de Fier-ll
Pe șantierul Sistemului hi

droenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier-II“ s-au tur
nat cele dinții cantităti de 
betoane pentru construirea plat
formei de montaj, inaugurîn- 
du-se, astfel, o nouă etapă în 
execuția importantului obiectiv 
energetic, de pe Dunăre. Conti
nuă, . de; asemenea, construcția 
digului âbatărdou pentru devie
rea Dunării și alte lucrări.

Recunoscută vatră de pîine, Bără
ganul ialomițean și-a accelerat în a- 
cește. zile puțșațiile. . fiind gata să 
primească primăvara. „Sînteți pre
gătiți pentru declanșarea campa
niei de primăvară ?“ La această în
trebare ne-au răspuns mai mulți fac
tori cu munci de răspundere, direct 
implicați în buna pregătire și orga
nizare a lucrărilor.

Pornind de la volumul mare de 
lucrări ce este de executat în pe
rioada imediat următoare — semă
natul a 37 000 hectare cu. plante din 
prima epocă și 290 000 hectare în e- 
poca a II-a — biroul comitetului ju
dețean de partid a analizat încă o 
dată stadiul pregătirilor în ajunul 
declanșării campaniei. S-a urmărit 
concret, de la consiliul unic agroin
dustrial pînă la nivel de fermă, mo
dul de organizare a campaniei.

treaga cantitate de semințe necesară 
pentru culturile de primăvară se află 
deja -in unitățile agricole. Demn de. 
subliniat ,teste faptul că, față de anul ‘ 
trecut, întreaga cantitate de sămînță 
este superioară din punct de vedere 
calitativ. Totodată, s-au introdus în 
cultură soiuri și hibrizi noi. de mare

intinzîndu- 
cuprinde 

din Tara 
pînă la 

către pa
și

PUL SUL CAMPANIEI ELECTORALE
LA FATA LOTULUI

AZI, LA BRAȘOV
Să nu uităm că, între timp, efecti
vul studențesc al universității bra
șovene a atins zece mii...

— Unde locuiesc oamenii aceștia?
— în primii patru ani ai cincina

lului actual s-au dat în folosință 
peste 27 000 de apartamente din 
cele 32 000 prevăzute a fi construite 
pînă în 1981. Socoteala e simplă : 
puneți numai cîte trei persoane pe 
un apartament și veți afla că mai 
mult de 80 000 de brașoveni s-au 
mutat în acest răs’timp în case noi. 
în 1975, brașovenii au voțat în 65 de 
circumscripții electorale. Astăzi, 
numărul. acestora este de 71. Ace
lași fenomen în județ: la Săcele, 
unde implantarea întreprinderii 
„Electroprecizia" a ridicat populația

La 9 martie 1962, în registrul de 
nou-născuți al stării civile erau 

trecute, între alte
le, două noi nu
me : Radi Danie
la, din strada Mi
nerva, nr. 9, scara 
A, apartament 4, 
și Papuc Sorin, 
din b-dul Saturn1 
nr. 19, scara A, 
apartamentul 19. 
Au trecut 18 ani 
de atunci. Pruncii 

au crescut, și-au străbătut copilăria, 
pubertatea, adolescența. Acum se 
pregătesc să treacă pragul maturi
tății. Ziua lor de naștere, ziua in
trării în majorat, coincide cu ziua 
alegerilor de la 9 martie. O dublă 
sărbătoare pentru fiecare .dintre ei : 
majoratul și exercitarea pentru pri
ma dată a dreptului constituțional 
acordat tuturor 
care au. împlinit 
acela de a vota.

Poate că peste 
gînd cetățeni de vază în urbea lor, 
crescuți în înaltul și nedezmințitul

Ioan GRIGORESCU

cetățenilor patriei 
vîrsta de 18 ani,
ani și ani, ajun-

(Continuare în pag. a V-a)

în ziarul de azi:
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întâlniri între candidați și alegători

Orașul poate fi la fel de frumos
Cartierul „13 Decem

brie", desfășurat pe una 
din colinele Vasluiului, 
în partea de nord pînă la 
ieșirea în drumul națio
nal 24 spre Iași,-a cunos
cut în actuala legislatură 
cele mai bogate înnoiri 
edilitar-goșpodăreșți. în 
acest perimetru au apă
rut în ultimii ani noi 
străzi și case gospodă
rește construite., un mare 
și modern complex co
mercial de tip BIG. o. 
grădiniță de copii. s-a 
extins rețeaua de apă 
potabilă, unele căi de ac
ces au fost pietruite și 
asfaltate, au apărut și 

: jș priinele blocuri de lo
cuințe. în toate aceste 
înfăptuiri se regăsesc 
multe dintre propunerile 
și sugestiile cetățenilor, 
ale gospodarilor obștii, 

^exprimate la' începutul

pe tot cuprinsul Iui
actualei legislaturi. Așa
dar, răstimpul de la pre
cedentele alegeri a fost 
al faptelor concrete. Iată 
o realitate de la care au

■ pornit dezbaterile la în
tâlnirea: între alegători și 
candidații F.D.U.S. în

- cartierul „13 Decembrie", 
unde sînt delimitate cir
cumscripțiile municipale'

■ nr. 5, 7 și 8, precum și 
circumscripția județeană 
nr.. 2 Vaslui. Din cele ce 
au spus alegătorii, am 
reținut o primă conclu
zie : Vasluiul trebuie să . 
fie o localitate modernă 
nu numai în centru, ci și 
în cartiere. în acest sens, 
s-a'u făcut observații cri
tice. propuneri. sugestii 
cu caracter gospodăresc. 
Așa, de pildă, G. Patri- 
che : „Este timpul ca și 
în cartierul nosțru să se 
extindă- rețeaua de cana-

lizare și de apă potabilă, 
a unităților pentru pres
tări de servicii. Multe 
lucruri putem să facem 
cu forțele noastre. Cerem 
însă și sprijinul consi- 

' liului popular municipal".
Cei de față l-au ascultat 
cu interes special pe bă- 
trînul Constantin Chir- 
vase : „Sint aici de prin 
1929 și vă pot spune că 
acest cartier arată azi cu 
totul altfel. Dar se poate 
și mai bine. Părerea mea 
este să ne angajăm mai 
hotărît la treabă, să pu- 

. nem mîna și să ne gos
podărim cartierul, strada, 
iocul din fața casei".

Receptivi la opiniile 
alegătorilor. candidații 
F.D.U.S. s-au alăturat 
propunerilor și sugestii
lor alegătorilor, expri- 
mîndu-și dorința ca îm
preună să. rezolve: multe 

, treburi- gospodărești, mul-

s-au

te dintre ele chiar pînă 
la 9 martie.

Dialogul cetățenesc s-a 
prelungit cu răspunsuri 
concrete date de repre
zentanți ai consiliului 
popular municipal, parti- 
cipanți și ei la întîlnire. 
în următoarea legislatu
ră, într-adevăr, cartierul 
își va schimba mult înfă
țișarea. Pe strada Logo
făt Tăutul. (circumscripția 
electorală nr. 6), ca și pe 

. alte străzi se vor construi 
aproximativ 2 000 de a- 
partamente. este prevă
zută și o nouă școală, se 
va încheia 
cartierului, 
gram de 
atît pentru 
și pentru 
deputată

sistematizarea 
Iată un pro- 
lucru concret 
alegători, cît 

viitorii lor

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scînteii

Cadrele didactice și studenții insti
tutelor de învățămînt superior din 
Capitală, în rîndul cărora activează 
puternicul nucleu al celor 
12 000 de comuniști, se simt profund 
mobilizați, asemeni tuturor oameni
lor școlii, de 
formulate de 
partidului la recentul Congres al 
educației și învățămîntului. Orga
nizarea pentru prima oară în țara 
noastră a unui forum național con
sacrat dezbaterii problemelor școlii 
de toate gradele reprezintă un mo
ment de referință în înfăptuirea con- 

' cepției noi,, revoluționare a secre
tarului general al partidului; tova
rășul Nicolae Ceaușescu, privitoare la 
rolul învățămîntului în societate, la 
tipul de învătămînt necesar unei na
țiuni moderne, dinamice, însuflețită 
de idealul făuririi orînduirii comu
niste.

Ca urmare a îndrumării și sprijinu
lui nemijlocit al secretarului general 
al partidului, învățămîntul superior 
bucureștean dispune în prezent de 
toate condițiile pentru realizarea unei 
integrări organice cu producția 
și cercetarea. Amplasarea Facul
tății de fizică și, în viitorul apro
piat, â facultăților Institutului națio
nal de chimie și Facultății de aero
nautică pe platformele unităților de 
cercetare și producție din domeniul 
respectiv, îmbunătățirea dotării nou
lui local al Institutului politehnic, în
ființarea in cadrul institutelor a celor 
23 unități proprii de cercetare, pro
iectare și producție creează premisele 
pentru un învățămînt de calitate. In
dicațiile date în ultimii ani de secre
tarul general al partidului la adună
rile oamenilor muncii de la I.M.G.B. 
și „23 August" privind participarea 
directă a institutelor din Capitală la 
rezolvarea unor probleme majore, de 
mare tehnicitate ale producției, ca și

peste

sarcinile și orientările 
secretarul general • al

învățământului. Orga-

„Două săptămîni 
avans față 

de primăvara 
anului 1979“

Aprecierea aparține tovarășului 
Florea Pîrlogea, directorul direcției 
agricole județene. în sprijinul afir
mației ne-a adus următoarele argu
mente: „Ceea ce în nici un an nu 
s-a realizat pînă la această dată, 
acum este un fapt împlinit — în-

producție, cum sînt hibrizii de 
porumb HS-218 și Pionier și au 
crescut suprafețele ce vor fi cultiva
te cu hibrizii HS-415 și HS-412, ce 
s-au dovedit foarte productivi pe te
renuri irigate. La floarea-soarelui 
s-au extins pe suprafețe mai mari 
hibrizii Sorem 80 și 82, iar 55 la sută 

' din suprafața cu sfeclă de zahăr se 
va însămînța cu sămînță monoger- 
mă. De asemenea, în acest an can
titățile de îngrășăminte chimice re
partizate unităților agricole din ju
dețul Ialomița au fost 
timp, conform graficelor. Aceasta a 

■ făcut posibil ca 95 la sută din supra
fața cultivată cu cereale păioase să

livrate la

• •

orientările cuprinse în cuvîntarea 
rostită cu prilejul deschiderii noului 
an de învățămînt și de la tribuna re
centului Congres constituie pentru 
organele de partid și de învătămînt 
din centrul nostru universitar direc
ții principale de acțiune în procesul 
de integrare cu cercetarea și pro
ducția,

învățămîntul superior bucureștean 
beneficiază, de asemenea, în cel mai 
înalt grad, de preocuparea perm a-

Mircea ANGELESCU
prim-secretar,

al Comitetului de partid 
al Centrului universitar București

nentă a tovarășei academician dr. ing. 
Elena Ceaușescu, pentru progresul 
neîntrerupt al științei românești, 
pentru îmbinarea strînsă a eforturilor 
cercetătorilor, cadrelor didactice, a 
tuturor specialiștilor. Pentru toate 
institutele și facultățile din Capitală 
constituie un model și un punct esen
țial de reper modul în care potenția
lul științific al cadrelor didactice și 
studenților, de la facultățile cu profil 
chimic este integrat în programul In
stitutului Central de Cercetări Chi
mice, după cum atenția și sprijinul 
direct al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie reprezintă un 
puternic stimulent în ridicarea nive
lului preocupărilor științifice ale în- 
vățămîntului și în canalizarea lor că
tre domenii majore, de interes prio
ritar.

In acest cadru, deosebit de favora
bil. institutele din Capitală au obținut 
în ultimii ani o serie de rezultate 
pozitive, dar analiza întreprinsă în 
lumina documentelor Congresului al

■ I

Xll-lea de către comitetul de partid 
al centrului universitar a pus în evi- 

■■ dență faptul că nivelul atins în pro
cesul integrării, rezultatele intr-o se
rie de domenii importante ale cer
cetării științifice, inclusiv in domeniul 
științelor sociale, nu reflectă încă po
tențialul important de care dispun in
stitutele noastre, nu valorifică con
dițiile superioare create. De aceea, 

' perioada actuală a prilejuit, în toate 
. institutele, o revedere critică a pla

nurilor de integrare pe anul 1980 și 
pentru viitorul cincinal, o selecție 
mai riguroasă a temelor de cercetare 
înscrise în plan, conturarea unor pro
grame de cercetare interdisciplinară, 
pentru ca învățămîntul superior din 
Capitală să-și aducă o contribuție 
sporită la cercetările privind sursele 
noi de energie, valorificarea superi
oară a resurselor naturale ale țării, 
realizarea programului nuclear, obți
nerea de noi materiale pentru indus
trie, automatizarea complexă și ci- 
bernetizarea, realizarea roboților in
dustriali ș.a. Din păcate, încă mai 
există probleme importante înscrise 
în Programul-directivă care nu se re
găsesc în planurile unor catedre și 
facultăți cu potențial științific va
loros, în timp ce numărul temelor de 
nivel mai scăzut .este încă mare, la 
unele facultăți ajungînd chiar, pînă la 
jumătate din totalul planului.

Pentru angajarea tuturor forțelor 
științifice în realizarea sarcinilor sta
bilite de Congresul al X_II-lea, în 
această perioadă se desfășoară, sub 
egida Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, întîlniri de lu
cru ale conducerilor institutelor și 
facultăților cu reprezentanții institu
telor centrale din domeniile electro
nicii, electrotehnicii, construcțiilor de 
mașini, energeticii, chimiei, geolo-

fie fertilizată fazial cu azot. Totoda
tă, peste 60 la sută din suprafețele 
ce vor fi insămînțate în primăvară 
au fost fertilizate cu îngrășăminte 
chimice și organice, aceste terenuri 
fiind astfel pregătite pentru a primi 
sămînță. La realizarea unui ritm sus
ținut al lucrărilor de fertilizare, pe 
lingă mijloacele terestre, sînt folo
site 6 avioane și un elicopter".

Argumentele directorului general 
aveau să-și găsească o deplină con
firmare in unitățile agricole în care 
am fost. Sîntem în raza consiliului 
unic agroindustrial Andrășești. Di
rectorul stațiunii de mecanizare, to
varășul Dumitru Ene, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului, ne prezintă 
planul campaniei. „Sîntem gata să 
ieșim la semănat — ne-a spus in
terlocutorul. Am constituit formații 
specializate, utilajele au fost repar
tizate pe fiecare mecanizator, care-și 
cunosc sarcinile ce le au de îndepli
nit. Verificarea și recepția utilajelor 
reparate s-au încheiat fără să avem 
nici o obiecție la calitatea lucrărilor". 
La întrebarea : ce noutăți aveți pen
tru'această campanie, tovarășul Con
stantin Munteanu, inginerul-șef al 
C.A.P. Andrășești, ne-a spus :

— în primul rînd, am luat măsuri 
pentru reducerea substanțială a con
sumului de carburanți și a numărului 
de treceri ale tractorului pe același 
loc, pentru a preveni tasarea solului, 
în acest scop, la sfecla de zahăr se- 
mănătorile vor avea 12 secții, iar la 
floarea-soarelui, porumb și soia — cîte 
8. în plus, semănătorile au fost echi
pate cu instalații pentru a executa, 
concomitent cu semănatul, erbici- 
darea. și fertilizarea. Apoi, ca o mă
sură luată pe întreg consiliul, am 
hotărît să însămânțăm sfecla de za
hăr la începutul lunii martie,, cu 
10—12 zile mai devreme față de anii 
trecuți. în acest fel, nu se mai pierde 
umiditatea din sol, iar plantele vor 
răsări uniform și se vor dezvolta 
viguros.

La C.A.P. Reviga discutăm cu to
varășul Sandu Marcu. inginerul-șef 
al cooperativei. îi adresăm aceeași 
întrebare.

— Dacă vremea ne-ar permite, am 
. putea ieși chiar azi la semănat. Asta 

nu înseamnă costăm cu brațele în- 
, crucișate.. La, noi campania de pri

măvară a-'început de mult. La ora 
actuală avem solarul acoperit, s-au 

• amenajat 1.800 metri pătrați de ră
sadniță pentru producerea răsadului 
de legume. Aici, unde ne aflăm, 
transportăm 1 000 tone de gunoi de 
grajd pentru a pregăti încă 2 400 me
tri pătrați de răsadnițe. Lucrăm 
și în cîmp. Avem 3 mașini la fertili
zarea terenului și transportăm cu 5 
tractoare îngrășăminte naturale pe 
terenurile ce le vom cultiva cu sfe
clă de zahăr.

Din cele constatate aici, ca dealtfel și 
în multe alte consilii unice agroin
dustriale, se desprinde concluzia că 
în județul Ialomița există create con
diții pentru declanșarea campaniei 
cu toate forțele.

Cum sînt pregătite 
tractoarele și mașinile 

agricole
95 la sută din volumul lucrărilor 

agricole - de primăvară se execută 
mecanizat. De aici rezultă importanța 
pe care o prezintă ca întregul parc de 
tractoare și mașini agricole să poată 
fi folosit la capacitate maximă. Exis
tă această garanție ? Directorul trus
tului pentru mecanizarea agriculturii, 
tovarășul Alexandru Raicu. ne-a în
credințat că toate tractoarele și uti
lajele ce vor fi folosite în campania 
de primăvară sînt pregătite de luciii, 
în principal, este vorba de 5 643 
tractoare, 1 959 grape cu disc, 767 
combinatoare, 1 476 semănători-prăși- 
toare, 503 mașini de erbicidat, 723

Mihai VIȘO1U 
Aurel PAPADIUC

(Continuare în pag, a IV-a) (Continuare în pag. a II-a)
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sarcinile economice -Îndeplinite exemplari
fPRODUCȚIA FIZICĂ

Chiar dacă pianul este depășit, 
există încă mari rezerve nevalorificate

Ce arată o analiză a folosirii mașinilor și utilajelor la Șantierul naval 
din Drobeta-Turnu Severin

Colectivul Șantierului naval din 
Drobeta-Turnu Severin a încheiat cel 
de-al patrulea an al cincinalului cu 
un bilanț fructuos : o producție fizică 
suplimentară în valoare de peste 32 
milioane lei, concretizată într-un re
morcher de 2 X 300 CP, două tancuri 
petroliere de 1 500 tone fiecare, 2 
gabăre de cîte 500 tone și alte pro
duse. Și în prima lună din 1980 s-au 
înregistrat aici ritmuri înalte de 
producție, realizările fiind. în conti
nuare, mai mari fată de prevederi.

Firește, un asemenea colectiv, aflat 
într-un necontenit efort de autode- 
pășire, merită toată lauda. Aflîn- 
du-ne, cu cîteva zile în urmă. în 
această puternică unitate industrială 
a județului, ne-am propus să urmă
rim un aspect : cum se acționează 
pentru punerea integrală in valoare 
a posibilităților și rezervelor interne

Categoria mașinilor

1. Strunguri paralele
2. Strunguri carusel
3. Mașini de alezat și frezat
4. Mașini de frezat universale 

și orizontale
5. Mașini de frezat verticale
6. Mașini de rectificat
7. Mașini de prelucrat 

roți dințate

împreună cu ing. Gheorghe Lupu, 
șeful secției mecano-energetic, facem 
un calcul : in 1979, timpul neutilizat 
al mașinilor și utilajelor a totalizat
71669 orc. Care sînt cauzele ? Timpul 

y^neprogramat al mașinilor însumează, 

de creștere a producției și eficienței 
economice. Și aici, ca și în alte între
prinderi, oricît de impresionante ar 
fi rezultatele, există încă mari re
surse ce pot fi gospodărite mai efi
cient. O rezervă importantă o con
stituie mașinile și utilajele aflate în 
dotare. La ce indice de utilizare s-a 
ajuns anul trecut la Șantierul naval 
din Drobeta-Turnu Severin? O pri
mă constatare pozitivă : la nivelul 
unității s-a prevăzut un indice de 
utilizare de 86,1 la sută și s-a rea
lizat 86,5 la sută. Să trecem insă 
dincolo de aceste cifre medii.

Datele surprind prin contraste. La 
anumite mașini și utilaje, indicele 
planificat a fost depășit, la altele se 
menține cu mult sub nivelul stabilit. 
Datele din tabelul de mai jos sînt 
edificatoare in acest sens.

— în procente —
Indici de utilizare 

1979 1980
plan realizat plan realizat
90,5 93,4 91 93,5
93,0 100 93 100
87,0 91,3 90 100

85,0 76,5 85 74,1
85,0 79,3 85 79,1
85,0 70,1 85 55,1

87,3 67,6 93 33,3

neprogramat. Cele 71 669 ore neutili
zate in 1979 înseamnă mult mai mult 
decît s-ar părea la prima vedere. 
Practic, aceasta arată că 75 de mașini 
și utilaje au înregistrat, în medie, 
955 ore de nefunctionare, deci 35 de 
zile în decursul anului trecut, timp 
în care s-ar fi putut realiza o pro
ducție în valoare de aproape 15 mi
lioane lei.

— Cum ponderea timpului pierdut 
din cauza reparațiilor accidentale 
este încă mare — a tinut să ne spună 
inginerul Gheorghe Lupu — pentru 
acest an am luat o serie de măsuri : 
repartizarea oamenilor pe secții și 
categorii de mașini și utilaje, în for
mații specializate, ceea ce asigură o 
intervenție mai operativă, dar si cu
noașterea temeinică a mașinii sau 
Instalației de către cei care execută 
anumite operații ; un- control riguros 
al calității reparațiilor. Totodată. în- 
trucît mai întîmplnăm o serie de 
greutăți în ce privește aprovizionarea, 
se tine o evidentă la zi pe secții si 
ateliere, pe categorii de mașini a 'pie
selor de schimb care pot fi recondi
ționate și refolosite, se realizează cu 
forțe proprii chiar unele piese noi.

Sint, după cum ne-am convins, 
măsuri care se și aplică. Drept re
zultat, în luna ianuarie, compara
tiv cu prima lună din anul tre
cut, timpul pierdut din cauza re
parațiilor accidentale s-a redus cu 
peste 35 la sută. E un lucru bun. 
Totuși — așa cum se observă și din 
tabelul de mai sus — în prima lună 
din 1980, indicele de utilizare Ia unele 
categorii de mașini n-a crescut, 
dimpotrivă, a scăzut îngrijorător. La 

- unele'mașini, indicii planificați au 
fost depășiți, iar la altele se mențin 
la niveluri mici, timpul .neprogramat 
al mașinilor însumînd 1 600 de ore.

Pornim spre locurile de muncă 

pentru a constata la fata locului „tem
peratura" răspunderii- in folosirea ma
șinilor din dotare. în curtea unității 
zărim 5 autostivuitoare. Ni se spune 
că. în urma reorganizării transportu
rilor interne, respectivele autostivui
toare au fost date ca disponibile. Și 
de 5 luni stau nefolosite. în timp ce 
în altă parte și-ar găsi, fără îndoială, 
o întrebuințare utilă. La intrarea în 
atelierul de strungărie ne atrag aten
ția 6 strunguri noi montate pe pozi
ție, dar la care nu lucrează nimeni. 
Maistrul principal Nicolae Cioabă ne 
spune că aceste strunguri se află în 
stare de funcționare încă din luna 
decembrie a anului trecut, dar, din 
lipsa strungarilor, nu pot fi folosite. 
Zărim în atelier, doar la cîtiva me
tri, alte trei strunguri care n-au 
produs nimic in ziua cînd ne aflam 
aici. Cauza ? Cei trei oameni, care 
ar fi trebuit să lucreze pe aceste 
strunguri — Ion Marcu, Petre Guș- 
nian și Petre Istrate — n-au venit la 
lucru, fără ca cineva să știe din ce 
motiv. Ne surprinde și un alt caz. 
Mai sînt 15 minute pînă la pauza de 
masă și, totuși, mare parte din oa

Părtașii la restanțe să pună serios 
umărul pentru recuperarea lor
De la „Tehnoton“ lași

întreprinderea „Tehnoton“ din Iași, 
unde se fabrică radioreceptoare, 
echipamente pentru televiziune cu 
circuit închis și radiocomunicatii ma
ritime, a înregistrat în luna ianuarie 
mari restanțe la producția fizică. 
Astfel, n-a realizat 12 000 radiore
ceptoare diverse din lipsă de ma
terial stratificat placat cu cupru,
pe care trebuia să-l pună la dis
poziție întreprinderea de cabluri
și materiale electroizolante din Bucu
rești ; de asemenea, n-a putut să li
vreze alte 14 000 aparate de radio 
pentru că întreprinderea „Prodcom- 
plex“ din Tg. Mureș nu a asigurat 
cordoanele electrice de alimentare 
prevăzute in contractul cu B.J.A.T.M 
Iași, de la care Se aprovizionează în
treprinderea „Tehnoton".

Evident, unitatea producătoare Ie
șeană n-a rămas indiferentă în fata 
acestei situații. Cu sprijinul orga
nelor locale de partid s-a luat 
legătura cu unitățile colaboratoa

meni și-au părăsit locurile de muncă. 
Disciplină, după cite observăm, nu 
s-a întronat pe deplin. Alături de 
noi se află și ing. Ionescu Grigore, 
șeful secției prelucrări mecanice, pe 
care îl întrebăm :

— Cîte mașini stau datorită ab
sentei oamenilor sau din cauză că 
sînt defecte ?

Nici el, șeful secției, nici maistrul 
principal Nicolae Cioabă și nici 
maistrul Grigore Ciulcă nu au o evi
dență clară, așa cum ar trebui. Unul 
zice că ar sta 12 mașini, altul — 
numai 8. Punem o altă "întrebare :

— Ce producție se pierde în acest 
schimb din cauza nefolosirii unor 
mașini din atelierul în care ne aflăm?

Răspunsurile oscilează între 18 000 
lei și 12 000 lei. într-un schimb, la 
nivelul unui atelier, nu-i chiar pu
țin. Desigur, poate că un calcul exact 
n-ar fi fost posibil pe loc, dar de 
aici și pînă la a lăsa ca lucrurile să 
meargă de la sine, fără a se cu
noaște exact, oră de oră. pe fiecare 
schimb, cum este folosită fiecare 
mașină, ce sarcini anume are fiecare 
om, este o mare diferență. Mașinile 

— un semnal pe adresa unităților colaboratoare

re pentru a se urgenta livrarea 
materialelor și. mai ales, pentru 
a se preîntîmpina repetarea unor 
asemenea neajunsuri. Din păcate, 
lucrurile n-au intrat încă pe fă
gașul cel bun. întreprinderea de ca
bluri și materiale electroizolante din 
București este încă datoare cu aproa
pe 5 000 mp material stratificat pla
cat cu cupru. „în ton“ cu unitatea 
bucureșteană. „Prodcomplex" din Tg. 
Mureș nu a asigurat peste 10 000 de 
cordoane din cantitatea prevăzută în 
contract pînă la 20 februarie. Și încă 
un fapt, care subliniază lipsa de pre
ocupare a. acestui furnizor pentru 
onorarea obligațiilor care îi revin : 
pentru unele cantități de cordoane, 
întreprinderea ieșeană a fost nevoită 
să trimită special o mașină la Tg. 

■ Mureș, făcînd astfel cheltuieli în plus 
cu acest transport.

Fapt este că „Tehnoton" Iași nu a 
recuperat nimic din restantele lunii 
ianuarie, iar în luna februarie ră- 

șl utilajele moderne aflate în do
tarea unității trebuie folosite cu 
răspundere pentru a produce atît cit 
trebuie să producă, adică la nivelul 
randamentului prevăzut. Or, așa cum 
dovedesc aspectele întilnite la Șantie
rul naval din Drobeta-Turnu Severin, 
în acest domeniu persistă încă mari 
neajunsuri. Și un colectiv destoinic, ca 
cel de aici, nu trebuie să se împace, 
nici măcar o clipă, cu ideea că 
dacă realizează planul poate lăsa 
să se irosească însemnate capa
cități de producție. în primul rînd, 
comuniștii au datoria să-și spună 
hotărît cuvîntul. Adică, să acțio
neze cu exigenta și răspunderea 
care se Impun, astfel ca disciplina 
să se întroneze la toate nivelurile, la 
fiecare loc de muncă, în activitatea 
fiecărui om. Eforturile, inițiativele 
trebuie să vizeze, zi de zi. punerea 
integrală în valoare a potențialului 
productiv, la nivelul exigentelor ac
tuale puse de partid.

Vlrgiliu TĂTARU
corespondentul „Scînteii"

mînerile în urmă s-au amplificat. 
Și cum doi furnizori incorecli nu 
erau parcă de ajuns, lor li s-au 
adăugat și alte unități. Să le no
minalizăm : I.P.R.S. Băneasa, din 
totalul de 34 500 condensatori de 
trei tipuri, pe care trebuia, să-i livre
ze pînă acum, nu a expediat nici 
măcar o singură piesă, iar din 22 300 
circuite integrate a trimis doar 
6 700. La rîndul său, întreprinderea 
„Electroargeș" a trimis numai 2 600 
picupuri din cele 5 500 prevăzute în 
graficul perioadei care a trecut din 
acest an. De asemenea, unitatea ar- 
geșeană nu a expediat nici 312 000 
condensatori de 5 tipuri, prevăzuti în 
graficul la zi. Un alt furnizor, între
prinderea de prelucrare a aluminiu
lui din* 1 Slatina, nu numai că nu are 
de gind să-și achite restantele de anul 
trecut, dar și din cantitatea de 4,9 
tone de diverse profile de aluminiu, 
prevăzută pentru perioada care a 
trecut din acest an, nu a expediat 

pe anul trecut, 39 061 ore ;. repara
țiile accidentale — 9 757 ore ; • lipsă : 
comenzi — 11 265 ore ; lipsă forță de 
muncă — 10 200 ore ; alte cauze —
1 386 ore. Se observă, din aceste 
cifre, că ponderea o deține timpul

decît 1,3 tone. în sfîrșit, ca să mai 
dăm doar un singur exemplu, între
prinderea „Electronica" din București 
nu a livrat în această perioadă decit 
8 630 bucăți din 15 000 difuzoare de 
trei tipuri și numai 2 800 potențiome
tre în două poziții din 13 000.

în ansamblu, din totalul de 32 
de poziții de repere pe care „Tehno
ton" Iași trebuia să le primească prin 
cooperare, la 18 poziții nu a primit 
nici un reper în perioada care a tre
cut din acest an, iar la celelalte re
pere s-au livrat cantități foarte mici. 
Și cum astfel de piese nu se pot rea
liza în nici un fel în cadrul între
prinderii ieșene, se așteaptă în con
tinuare ca unitățile „colaboratoare" 
să-și facă datoria, să respecte întoc
mai obligațiile asumate prin contrac
te. în această situație, pentru a nu 
pierde prea mult din capacitatea de 
producție, colectivul întreprinderii 
„Tehnoton" face o adevărată „echili
bristică". depunind eforturi intense 
pentru a realiza, din piesele pe care 
le are în stoc, orice producție ce se 
poate fabrica1 în devanș : asamblează 
șasiurile pentru toate aparatele pla
nificate intr-o perioadă sau alta și 
pe ele montează apoi toate reperele 
existente, lăsînd ca difuzoarele, țran- 
zistorii, diversele circuite etc. să fie 
fixate atunci cind vor sosi. Dar și 
Această soluție are partea sa nega
tivă. întrucît se adună stocuri mari 
de producție neterminată, care blo
chează liniile de montaj și chiar spa
țiile de depozitare. Se fac apoi chel
tuieli inutile cu manevrarea lor spre 
depozite și de aici inaooi către linii
le de montaj, atunci cînd „cu tî- 
rîita" mai vin ceva piese. Esențial 
este insă că producția nu se poate 
finaliza ; în momentul de fată, la 
„Tehnoton" Iași există în stoc aproa
pe 20 000 aparate de radio „netermi
nate".

Sînt motive pentru care colectivul 
de la „Tehnoton" Iași lansează că
tre toți furnizorii de repere pentru 
aparatele de radiorecepție, prin inter
mediul ziarului „Scînteia", un sem
nal de ajutor. Poate că așa va 
fi mai bine recepționat si se vor 
lua măsurile ce se impun pentru res
pectarea întocmai a obligațiilor con
tractuale de cooperare. Se impune, 
de asemenea, o intervenție mai activă 
din partea centralei și ministerului 
de resort, care trebuie să curme cu 
operativitate neajunsurile în coope
rarea dintre propriile lor unități.

Manole CORCACl 
corespondentul „Scînteii"

INVESTIȚIILE
I “ ------

Furnizorii de utilaje se angajează: 
meuĂK1IF l’K SANTIHtl I, COMISIA AilUlî 

SIDERURGIC CĂLĂRAȘI NU VOR

Zece mari șantiere de investiții în obiectivul anchetelor „Scînteii"

FI STINJENITE

La Combinatul petrochimic Pitești

Instalația de distilare 
atmosferică produce 
la întreaga capacitate

Am prezentat în cursul lunii ianuarie, în două rînduri, stadiul lucrări
lor de investiții de pe șantierul Combinatului siderurgic Călărași, proble
mele de care depinde menținerea unui ritm susținut al activității de con- 
strucții-montaj. Livrarea ritmică a utilajelor tehnologice necesare reali
zării obiectivelor productive cu termene de punere in funcțiune planificate 
în acest an s-a evidențiat ca o cerință primordială pentru bunul mers al 

' lucrărilor pe șantier.
' Publicăm astăzi răspunsurile primite din partea conducerilor unități
lor furnizoare care înregistrau, la data investigațiilor noastre pe șantier, 
restanțe în livrarea utilajelor tehnologice.

„Beneficiarul 
își creează singur 

greutăți!"
La întreprinderea de mașini grele 

din București, unul din principalii 
furnizori de utilaje tehnologice ai 
Combinatului siderurgic de la Călă
rași, discutăm cu tovarășul ing. Cos- 
tică Boruș, director tehnic al uni
tății.

— Nu de mult, constructorii de 
pe șantierul din Călărași solicitau 
livrarea de urgență a unor importan
te utilaje. Care este situația recupe
rării restanțelor ?

— Vreau de la început să precizez 
că pentru principalele utilaje care 
condiționează punerea în funcțiune, 
în acest an, a capacităților de produc
ție de la Călărași, s-a stabilit in iuna 
ianuarie o eșalonare a livrărilor co
respunzător stadiilor fizice de pe 
șantier. în paralel cu eforturile pe 
care le face colectivul nostru pentru 
onorarea contractelor încheiate cu 
beneficiarul de la Călărași, trebuie 
să arăt că și acesta trebuie să ne a- 
sigure de Ia alți furnizori unele ma
teriale și repere

— Deci, beneficiarul iși provoacă 
singur greutăți...

— Așa este. De pildă, cuptorul c- 
lectric nr. 2 este aproape finalizat, 
îi lipsesc grinzile port-electrozi și 
coloanele port-electrozi care nu se 
pot executa deoarece țeava de cupru 
155X19 nu a fost asigurată de be
neficiar. La fel, turnul rotitor, ale 
cărui subansamble sînt integral fa
bricate, nu poate fi montat pînă la 
sosirea din import a unor rulmenți.

— Lucrările de montaj la lamino
rul de profile. mijlocii sint întârziate 
din cauza neprimiril de la l.M.G.B. 
a unui utilaj-cheie — manipulatorul 
cu răsturnător din fața și spatele ca- 
jei răsturnătoare. Restanța se dato- 
rește tot beneficiarului ?

— în acest caz, nu, ci lipsurilor 
noastre. în prezent am început să li
vrăm șantierului părți din acest uti
laj care cintărește 460 de tone. In 
luna februarie se expediază 120 de 
tone și livrarea întregii comenzi se 
va încheia la sfirșitul lunii aprilie, 
conform graficului stabilit.

„In luna martie 
ne vom onora integral 

obligațiile"
întreprinderea de construcții de 

mașini din Reșița trebuia să livreze 
Combinatului siderurgic de la Călă
rași o serie de utilaje tehnologice și 
produse electrotehnice necesare fina
lizării obiectivelor de investiții care 
trebuie să intre in funcțiune in acest 
an. în legătură cu situația livrăm 
utilajelor restante, sub semnătura to
varășului ing. Alexandru Bitang, di
rector general adjunct al întreprin

derii din Reșița, am primit la redacție 
un telex în care se fac următoarele 
precizări :

„Caja de angrenaj pentru caja fi- 
nisoare a fost expediată spre Călă
rași în data de 14 februarie. In ce 
privește cele trei generatoare de 
2 800 kW și motorul de 1 700 kW, 
acestea se vor livra după cum urmea
ză : un generator de 2 800 kW și mo
torul de 1 700 kW în luna februarie, 
iar celelalte două generatoare in luna 
martie. întîrzierile în livrarea acestor 
produse, care sînt realizate pentru 
prima dată în unitatea noastră, se da- 
toresc modificărilor constructive ce 
au trebuit efectuate la o serie de 
subansamble și greutăților pe care 
le-am avut în procurarea unor ma
teriale electroizolante".

„în următoarele 
două luni 

încheiem livrările"
Am avut o convorbire telefonică cu 

tovarășul Vasile Cădar, directorul 
întreprinderii „Unio“ din Satu Mare.

— Tovarășe director, încă din anul 
trecut trebuia să fie /livrate de 
„Unio“ cîteva utilaje necesare Com
binatului siderurgic Călărași. Care 
este stadiul lor de execuție 1

— Trebuia să fabricăm pentru 
Combinatul siderurgic din Călărași 
căile cu role și două opritoare esca- 
motabile, destinate laminorului de 
profile mijlocii. Aceste utilaje sînt 
acum in curs de execuție.

— Mai precis, cind vor fi livrate ?
— Căile cu role și primul opritor 

vor fi expediate beneficiarului in 
cursul lunii martie. Comanda de 
opritoare escamotabile va fi onorată 
integral in luna aprilie, cînd vom 
livra ultimele repere.. Menționez că 
pentru utilajele restante avem asi
gurată baza materială necesară, co
lectivul nostru fiind hotărît să nu 
stînjenească ritmul lucrărilor de con- 
strucții-montaj pe șantierul din 
Călărași.

„Vom reduce 
Ia minimum 

durata de execuție 
a fiecărui utilaj"

„Restantele in livrarea unor utilaje 
necesare pe șantierul Combinatului 
siderurgic din, Călărași șe datorează 
în bună parte deficiențelor ce . mai 
persistă la fabrica noastră îri orgahi- 
zarea muncii, dar și neasigurării la 
timp de către . beneficiar a unor 
subansamble din import — ne-a pre
cizat ing. Constantin Panaitescu, 
directorul Fabricii de utilaj meta
lurgic din Buzău. în această si
tuație, colectivul nostru își sporește 
acum eforturile pentru a-și onora in 
timp cît mai scurt obligațiile con
tractuale. Menționez faptul că insta-

lația de unsoare consistentă expe
diată la 7 ianuarie a.c. a fost fina
lizată după primirea de la furnizor 
a ultimelor subansamble in numai o 
lună, în loc de 3, cît erau prevăzute 
în contract.

Tot din cauza neasigurării de că
tre- beneficiar a unor subansamble 
din import, fabrica noastră păstrează 
în custodie încă din iunie 1978 vago
nul pentru distribuitor pe Care ne 
angajăm să-l finalizăm in 15 zile 
după primirea acestora. Alte utilaje 
restante — stația de ungere ulei, sta
ția hidraulică pentru echilibrarea ca- 
jei, stația de acționări pneumatice 
căi cu role — aflate în stadiu avan
sat de execuție — vor fl livrate la' o 
lună după ce vom primi de la bene
ficiari toate subansamblele necesare. 
Terminarea stației hidraulice pentru 
vagon distribuitor nu este, deocam
dată, posibilă întrucît ne lipsesc 4 
supape hidraulice (cod 77.33.200.13.1.) 
pe care trebuiau să ni le livreze încă 
de anul trecut întreprinderea „Ba
lanța" Sibiu.

Pentru a răspunde cît mai opera
tiv apelului oamenilor muncii de pe 
platforma siderurgică de la Călărași, 
colectivul fabricii noastre este hotă- 
rit să valorifice toate posibilitățile 
de care dispune, astfel incit să re
ducă la minimum durata de execu
ție a fiecărui utilaj necesar pe șan
tierul acestui important obiectiv in
dustrial".

C. DAN

Intr-una din serele Centrului de pre
gătire a răsadurilor de la Bolintin 

Vale
Foto : S. Cristian

Recent, pe platforma 
Combinatului petrochimic 
de la Pitești a intrat în 
funcțiune instalația de dis
tilare atmosferică si desa- 
linare electrică. Instalația, 
în cadrul căreia se supune 
prelucrării petrolul brut, 
este prima unitate din 
ciclul tehnologic de rafi
nare a țițeiului, furnizind 
materiile prime necesare 
altor patru mari capaci
tăți productive din cadrul 
combinatului. Astfel. în 
urma prelucrării țițeiului, 
in cadrul acestei instalații 
se obțin gaze lichefiate, 
fracții >de benzină, petrol 
și motorină, iar reziduul — 
păcura — poate fi utilizat 
drept combustibil sau su
pus chimizării. Produsele 
obținute în prima etapă de 
rafinare au o valoare de 
2-7-4 ori mai mare decît 
aceea a petrolului brut in
trodus în circuitul tehno
logic. Prin intrarea în 
funcțiune a acestei instala
ții, industria chimică a țării 
dispune de încă o modernă 
capacitate de rafinare, care
se adaugă celor de la com
binatele petrochimice Bor- 
zești, Teleajen, Midia-Nă-
vodari și Pitești.

înălțarea noului obiectiv
făcut într-un timp ex

trem de scurt, intrarea în 
funcțiune a Instalației la 
numai 10 luni de la înce
perea lucrărilor probînd 
capacitatea tehnică și 
competenta muncitorilor, 
constructorilor și specia
liștilor români angajați 
în realizarea investiției de 
la Pitești. Proiectul a fost 
elaborat în numai patru 
luni de specialiștii Institu
tului de cercetări si ingi
nerie tehnologică pentru 
petrochimie și rafinării din 
Ploiești, care au conceput 
un procedeu de distilare at
mosferică și desalinare 
electrică modern, automa
tizat, cu durată neîntrerup
tă de funcționare de un an 
între revizii și cu consu
muri specifice reduse. Uti
lajele tehnologice de 
bază, necesare instalației, 
au fost realizate de uni
tățile românești construc
toare de mașini, între prin
cipalii furnizori ai șantie
rului numărîndu-se între
prinderile „Grivita roșie", 
„Aversa" și mecanică de 
utilaj chimic din Bucu
rești, de utilaj chimic Plo
iești și utilaj tehnologic 
din Moreni, instalațiile de 
automatizare fiind livrate 
în cea mai mare parte de 
„Automatica" din Capitală.

Bărăganul,
(Urmare din pag. I)
mașini de fertilizat etc. De aseme
nea, s-a încheiat constituirea sectoa
relor unice de chimizare în fiecare 
consiliu . agroindustrial, organizîn- 
du-se 130 formații specializate, fieca
re avînd repartizată o suprafață între 
3 000—4 500 hectare. S-au creat sec
toarele unice horticole și formațiile 

.specializate aferente lor. în ce pri
vește culturile de cîmp, în fiecare 
unitate agricolă au fost organizate 
formații mări de 10—15 tractoare 
cîte una de fiecare fermă. Toate aces
tea creează imaginea că și în ce pri
vește organizarea executării lucrări
lor mecanice pregătirile ar fl înche
iate. Totuși, mai sînt probleme ce se 
cer rezolvate cit mai grabnic.

încheierea arăturilor. Au mai ră
mas de executat arături pe circa 
40 000 hectare, lucrare ce ar fi fost 
încheiată pînă acum dacă pămintul 
nu ar fi fost înghețat în profunzime. 
Pentru încheierea arăturilor în cel 
mult o săptămînă, organele județene 
au luat următoarele măsuri : 2 900 de 
tractoare vor intra în brazdă imediat 
ce terenul permite. De asemenea, 
s-au stabilit formații de tractoare din 
consiliile care au încheiat această lu
crare pentru a veni in sprijinul celor 
ce au suprafețe mari de arat. ,

Asigurarea cu mecanizatori. Iată o 
problemă ce preocupă și la ora actua
lă organele locale de partid și de 
stat. Agricultura județului mai are 
nevoie de 2 000 de mecanizatori. 
Este o chestiune care trebuie să 
fie rezolvată acum, deoarece de

Examenul dat pe șan
tier de constructorii și 
montorii din cadrul Trus
tului de construcții indus
triale Pitești, Trustului de 
montaj utilaj chimic Bucu
rești. electricienii și auto- 
matiștii din unitățile Trus
tului de instalații și auto
matizări București a fost 
trecut, așadar, cu succes. în 
cele 10 luni, cît a durat 
construcția obiectivului, fie
care zi a fost considerată zi 
„de vîrf" de cei cinci sute 
de constructori de pe șan
tierul instalației : s-a lu
crat în majoritatea timpu
lui în două schimburi pre

lungite. Gheorghe Ștefan, 
Ion Dorobanțu. Tudor Mo- 
canu, Constantin Pelinescu, 
Popa Vili, Ion Pruteanu, 
Iile Șerbănescu, Ion Văcuț 
sînt doar cîtiva dintre cei 
care, prin priceperea și 
hărnicia lor, prin dăruirea 
în muncă s-au situat prin
tre fruntași. Beneficiarul 
a lucrat cot la cot cu con
structorul, formațiile con
duse de maiștrii Pavel 
Bucuroiu, Ion Zgreăbăn, 
Ion Urdea, Sergiu Teme
lie și Petre Drăghici aflîn- 
du-se adesea acolo unde 
era mai greu.
. După finalizarea lucrări

lor de construcții si mon
taj au început imediat 
probele tehnologice, iar 
calitatea deosebită a mun
cii depuse pe șantier și în 
uzinele furnizoare a per
mis chimiștilor combinatu
lui să atingă parametrii 
proiectați in cîteva zile 
de la pornire. Instalația 
funcționează în prezent la 
întreaga capacitate, livrînd 
produse de bună calitate 
altor unități din combinat, 
fiind socotită pe drept cu- 
vînt. „inima" rafinăriei.

Dan CONSTANTIN 
Gheorghe CIRSTEA

în pragul campaniei de
aceasta depinde bunul mers al 
lucrărilor din campania agricolă 
de vară și de toamnă. Pînă în 
prezent au fost recrutați dintre locui
torii satelor ialomițene numai 1300 
de oameni, care au început cursu
rile de calificare în meseria de me
canizator, organizate la fiecare sta
țiune. Acolo unde a existat preocu
pare din partea comitetelor comuna
le de partid, a conducerilor consilii
lor unice agroindustriale și a unită
ților agricole, au fost recrutați și șco
larizați un număr mare de oameni in 
viitoarea meserie de mecariizator-. 
Este cazul consiliilor unice agroin
dustriale Dragalina, Andrășești, Ba- 
laciu, Fetești, Țăndărei, Gura Ialomi- 
ței , și altele. Totuși, în unele consi
lii, unde există de fapt și cel mai 
mare deficit de mecanizatori, această 
problemă este tratată superficial. Ne 
referim la consiliile unice agroindus
triale Lehliu, unde din 134 de noi me
canizatori nu s-a asigurat decît șco
larizarea a 34, Ciochina din 74 — 42, 
Jegălia din 82 — 19, Roseți din 111 — 
57 ș.a.m.d.

— Cum explicați deficitul de meca
nizatori. l-am întrebat pe. tovarășul 
Flofea Neagoe, prim-vicepreședinte 
al consiliului și directorul S.M.A. 
Ciochina.

— Dacă la secția Căzănești s-a asi
gurat necesarul de mecanizatori, a- 
cesta este meritul organelor locale 
de partid și de stat. Nu în același 
fel s-a acționat la secțiile Bordușelu 
și Rași, unde din 33 mecanizatori nu 
s-au școlarizat decît 8.

— Dar dumneavoastră, în dubla

calitate ce o aveți, ca și ceilalți fac
tori de conducere ai consiliului, ce 
ați întreprins ?

întrebarea a rămas fărîț răspuns și 
aceasta deoarece tocmai cei ce aveau 
datoria să se ocupe de această pro
blemă au lăsat rezolvarea ei pe sea
ma altora. Am adus în discuție aces
te probleme, întrucît ele pot și tre
buie să fie soluționate de organele 
locale de partid și agricole. Există 
însă și unele necazuri ce depășesc 
posibilitățile de rezolvare pe plan 
județean.

Cu adresă precisă
Pentru buna desfășurare a munci

lor agricole din unitățile ialomițene 
este necesar ca Ministerul Agricultu
rii și forurile cu care colaborează să 
analizeze și să găsească soluții pen
tru rezolvarea următoarelor pro
bleme :
• Asigurarea Imediată a unor pie

se de schimb de strictă necesitate : 
cîte 100 bucăți de arbori motori, axe 
intermediare, axe secundare si pini- 
oane transmisie finală și 150 de pom
pe de erbicidat. Subliniem că din 
cauza lipsei acestor piese nu pot fi 
finalizate reparațiile la 249 de trac
toare și 150 de mașini de erbicidat. 
De asemenea, întreprinderea de trac
toare și mașini agricole Craiova și în
treprinderea mecanică din Codlea 
mai au restanțe la livrarea pieselor 
necesare reparării mașinilor de ferti
lizat și a celor fitosanitare.

® Livrarea în trimestrul I a celor 
423 tractoare din planul de dotare pe

primăvară
trimestrele I și II din acest an. De
vansarea livrării tractoarelor se con
sideră justificată, deoarece există 
ferme ale întreprinderilor agricole de 
stat unde încărcătura pe tractor de
pășește 140 hectare.
• Asigurarea necesarului de moto

rină și uleiuri pentru tractor. Men
ționăm că stocul necesar pentru cam
pania de primăvară este mai mic cu 
1 000 tone motorină, iar pentru faptul 
că depozitele PECO nu onorează la 
timp repartițiile de uleiuri pentru 
tractor, aproape 500 de tractoare sînt 
imobilizate.
• Pentru a putea executa întregul 

volum de lucrări din sectoarele hor
ticole, este nevoie ca formațiile spe
cializate horticole să fie dotate cu 62 
tractoare specifice, 58 mașini de mo
delat solul, 48 cultivatoare legumico
le, 116 mașini de stropit, 23 echipa
mente de erbicidat în vie și 29 ma
șini de împrăștiat îngrășăminte or
ganice în vii.
• Pentru realizarea sarcinilor pri

vind producerea legumelor timpurii 
este nevoie de 185 tone de folie de 
polietilenă pentru acoperirea sola-

' riilor și răsadnițelor.
O Este bună măsura ca pe tot 

timpul anului tractoarele să fje par
cate in tabere de cîmo. Dar pentru 
respectarea acestei indicații, stațiu
nile de mecanizare mai au nevoie de 
124 de remorci de transport al per
soanelor.

Sint probleme care se cer rezolva
te cît mai repede pentru a se asigura 
condițiile necesare bunei desfășurări 
a lucrărilor agricole de primăvară.



ORAȘELJ CI ol SAT ELE 1?ATR IEI
REPERE ALE iCIVILIZAȚII■1 SOCIALISTE

Nu există în România oraș, comună sau sat unde să nu se simtă pulsul uriașei 
opere de construcție economico-socială ce face ca întreaga patrie să fie un vast șantier 
al creației libere a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, înfrățiți sub 
conducerea partidului comunist în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea țării spre comunism.

NICOLAE CEAUSESCU

Creșterea numărului de orașe

crrca

circa

TOȚI ANII CONSTRUCȚIEI

mu 
APARTAMENTE

sfîrșitul 
decît 
moment 

IN PREZENT,

muncii
i Șl PESTE 269 000 
’ENTRU NEFAMI- 
fi'-de locuit pentru

Prin transformarea, in actualul 
cincinal, a 129 de comune în 
centre urbane și a încă 140 de 
comune în viitorul cincinal, nu
mărul orașelor țării va crește 
de la numai 236 în 1975 la 505 

în anul 1985

anului trecut 
în anul pre

istoric în ce 
APROAPE

® ÎN PERIOADA 1975-1979 au fost date 
în folosința oamenilor muncii CIRCA 
800 000 DE APARTAMEN 
LOCURI ÎN CĂMINE 
LIȘTI, card dsi§urâ: ĂPn( 
un număr de persoane egal cu ACTUALA 
POPULAJIE A CAPITALEI SI DE 3 ORI 
POPULAȚIA MUNICIPIULUI GALAȚI.

® Orientarea fermă a construcției de lo
cuințe spre promovarea unor NORME CA
LITATIVE NOI, în raport cu cerințele de ci
vilizație ale populației, se reflectă în faptul 
că majoritatea locuințelor construite în 
actuala legislatură sînt cu CONFORT 
ÎMBUNĂTĂȚIT. S-a îmbunătățit, de aseme
nea, structura apartamentelor — ca număr 
de camere — în raport cu dezvoltarea 
familiei. APARTAMENTELE CU 3-4 CAME-

noastre înregistra la 
cu 182 000 mai multi 
actuală marchează un

LEGISLATURA CELEI MAI AMPLE 

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE

RE ocupă astăzi circa 40 la sută din totalul 
locuințelor ce se construiesc.

©':ÎN 1985, conform hotărîrilor Con-" 
greșului al Xll-lea al partidului, ÎNBUCU.-. 
REȘTI SE VA SOLUȚIONA, ÎN UNII GENE
RALE, PROBLEMA LOCUINȚELOR - asi- 
gurîndu-se, practic, condiții corespunză
toare de locuit pentru întreaga populație 
a Capitalei.

® ÎN PERIOADA 1981-1990 se prevede 
construirea a 2 350—2 450 MII APARTA
MENTE, ceea ce va permite REZOLVAREA 
ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ A PROBLEMEI LOCU
INȚELOR. Practic, ÎN DECENIUL URMĂ
TOR SE VOR ÎNĂLȚA MAI MULTE LOCU
INȚE DECÎT ÎN 
SOCIALISTE.

Actuala legislatură mar
chează și alte elemente cali
tative privind accentuarea 
procesului de urbanizare și 
modernizare a orașelor. ALĂ
TURI DE BUCUREȘTI și-au 
făcut apariția, în constelația 
urbană, ALTE 7 ORAȘE — 
BRAȘOV, CONSTANȚA, CRA
IOVA, GALAȚI, IAȘI, PLOIEȘTI 
Șl TIMIȘOARA - CU PESTE 
200 000 LOCUITORI. Numărul 
orașelor cu peste 100 000 de 
locuitori a ajuns la 18, iar 
alte 8 ORAȘE au fost DECLA
RATE MUNICIPII.

DIN BOGATA ZESTRE 
SOCIAL EDILITARĂ

mu 
APARTAMENTE

© Lungimea rețelelor sim
ple de ALIMENTARE CU APĂ 
a crescut din 1975 pînă în 
prezent cu peste 2 500 km, 
a celor de CANALIZARE cu 
peste 
1980, în viitorul 
pacitatea instalațiilor de ali
mentare cu apă va crește cu 
27 la sută, a rețelelor de dis
tribuire cu 4 000 km și a celor 
de canalizare cu 3 200 km. O 
comparație : CEI 4 000 km 
REȚELE DE DISTRIBUIRE A 
APEI ECHIVALEAZĂ CU ÎN
CONJURUL ȚĂRII DE LA UN 
CAPĂT LA ALTUL, PLUS DIS
TANȚA DINTRE BUCUREȘTI Șl 
SATU MARE.

J
© în perioada 1975—1979 

au fost modernizate, în me
diul urban, din fondurile sta
tului și prin contribuția popu

lației, PESTE 1 000 km STRĂZI. 
SPAȚIILE COMERCIALE CON
STRUITE ÎN ULTIMII 10 ANI 
REPREZINTĂ PESTE 50 LA 
SUTĂ DIN ÎNTREAGA SU- 

2 000 km. Față de PRAFAȚĂ COMERCIALĂ A 
cincinal ca- ȚÂRII. <

CREȘTEREA POPULAȚIEI 
ÎN MEDIUL URBAN

Populația țării
22 135 000 locuitori, 
cedent. Legislatura 
privește condițiile de locuit ale populației: IN PREZENT,
50 LA SUTĂ DIN POPULAȚIA ȚĂRII LOCUIEȘTE LA ORAȘE.

© Casele care s-au construit în actuala 
legislatură la sate — se estimează că numă
rul lor este de circa 250 000 — au UNUL SAU 
MAI MULTE ETAJE.

® ACTUALA LEGISLATURĂ A PREGĂTIT 
ACTUL DE'NAȘTERE, CA VIITOARE CENTRE 
URBANE, AL CELOR 129 DE COMUNE pla
nificate să devină orașe agroindustriale la 
sfîTșitul acestui an.

® în cincinalul actual sînt prevăzute a fi 
construite DIN FONDURILE STATULUI, în

centrele civice ale comunelor, pentru specia
liști și alte categorii de oameni ai muncii, 
CIRCA 50 000 DE APARTAMENTE.

© în aproape toate centrele de comune 
există în prezent complexe comerciale de 
tipul „supermagazinelor", dispensare, cămine 
culturale, cinematografe etc. Se află, de ase
menea, în curs de realizare, în toate comu
nele, un amplu program de construcții de băi 
publice și brutării.

DINAMICA VINZĂRII UNOR PRODUSE TEHNICE ȘI 
DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATĂ LA SATE IN PERIOADA 

1975-1979 (1975 = 100%)

- Frigidere , =
- Aspiratoare -
- Mașini de 

spălat rufe =

206 la sută
200 la sută

158 la sută

- Mobilă
- Motorete
- Aparate

de radio-tv

= 155 la sută
= 178 la sută

= 132 la sută

^2

t §3» >'

CETĂTENE SI CETĂȚENI !
5 9 5

Votînd candidații Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, votați pentru continuarea intr-un ritm susținut 
a industrializării socialiste, pentru dezvoltarea economico- 
socială a tuturor localităților patriei, pentru întărirea inde
pendenței și suveranității naționale, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre 
comunism! .

(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

*
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I FAPTUL I Noi versiuni scenice
I
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I

ale teatrului lui Caragiale
Argumente ale permanenței marelui dramaturg

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ca o adevărată 
familie

Eveniment emoționant pentru 
elevii anului II F profesională 
de la grupul școlar Sadu, județul 
Gorj. Susținind examenul de ab
solvire, toți au căpătat califica
rea de lăcătuș mecanic. Si toți 
au hotăfit să lucreze in același 
loc — Întreprinderea mecanică 
din localitate.

E un fapt obișnuit — veți 
spune. Si totuși, el are o semni
ficație aparte : din cei 32 de 
elevi ai clasei, 27 au venit la 
Sadu de la casa de copii școlari. 
Lipsiți de părinți, dar îndrumați' 
cu dragoste și grijă părintească 
de profesori, ei s-au format 
aici ca oameni și muncitori de 
nădejde.

Și incă ceva : uniți ca intr-o 
adevărată familie, cei 32 au ho- 
tărit ca la toamnă să-și continue 
studiile „in corpore" la liceul 
seral.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
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I

Vată plimbată
Fabrica de vată din Ploiești 

are marfă berechet. Poate asigu- i 
ra întreg necesarul localităților 
din județul Prahova. Dar praho
venii nu pot folosi produsele fa
bricate de... prahoveni. Motivul : i 
conform repartițiilor, Oficiul \ 
farmaceutic din Ploiești primeș
te vata din alte părți ale țării, 
între care și de la Buzău. Culmea 
e că, la rîndul lor, nici buzoienli 
nu pot beneficia de produsele... 
buzoienilor, pentru că sint obli
gați să aducă vată de la... Plo
iești. In plus, ploieștenii trimit 
vată în alte 20 de județe, numai 
in județul lor — nu.

$i uita așa, sute de tone de 
vată se plimbă de la un oraș la i 
altul, ba cu cefereul, ba cu ca
mioanele...

Cită risipă de combustibil, cită 
bogăție de birocrație !

Ce-i de făcut ? Nimic mai j 
simplu : cine trebuie să audă, 
să-și scoată vata din urechi, i
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Pe cine lăsati 
in casă?

Nu mică i-a fost 
Constantin P., din 
clnd, ajuns acasă, „ —
i-au dispărut mai multe obiecte 
și bani. Cine să-i fi intrat in 
iăsă ? Cine să-i fi dat iama 
prin toate cele? întrebări la 
care nimeni altul- nu putea răs
punde decit el, păgubașul. _ Cu 
citva timp' in Urmă, o întâlnise 
pe o oarecare.. 
Wftte-i căzuse -.emu 
■Habar n-t . si.
'Venea, cu ce se-ocupa... Cu 'toate,.. 
acestea, galanton, el a invitat-o 
acasă de cîteva ori, a lăsat-o și 
singură. Cum și el singur acum 
a ajuns la vorba : spune-mi pe 
cine găzduiești, ca să-ți spun 
pățești.

mirarea îui 
Rm. Vilcea, 
a văzut că

I
I
I
I
I

..... .........,Viori(:a...Țțițu, 
tuse- oui- trdnatla iȚifmă,. 
■aveți tCip.e
t ce se ocupa— Cu‘toate, .

ce I
L-cfu ajutat și...

I a
Un paznic din Cluj-NapocaI
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Un paznic din Cluj-Napoca a 
pornit pe urmele unor răufăcă
tori — trei la număr. Cei trei 
au sărit asupra lui, lovindu-l. 
Din fericire, încăierarea a fost 
observată de doi trecători, mun
citorii Dumitru Fărcaș șp loan 
Pescar, care au sărit in apărarea 
paznicului. Dar, ce să vezi ? 
Cei trei răufăcători l-au lăsat pe 
paznic și s-au repezit asupra 
„intrușilor". In loc ca paznicul, 
salvat, să sară și el in ajutorul 
celor doi muncitori, pentru a-i 
imobiliza pe răufăcători, și-a 
luat picioarele la spinare și-a 
rupt-o la fugă. Intre timp, 
răufăcătorii au smuls căciulile 
de pe capetele celor doi munci
tori și au dispărut în noapte. 
Dar nici muncitorii nu s-au lăsat 
pină nu i-au prins, dîndu-i pe 
mina miliției.I

| Nu-i mai plăcea 
ciorba i

Ileana — 6 ani, Ionela — 
ani, Ionel — 1 an. T,„. — 
aduși de mama lor la Tribuna
lul din Tg. Mureș. Tatăl aces
tora vroia să divorțeze cu orice 
preț. Motivul ? Incredibil I Să-i 
dăm cuvîntul: „Eu sînt un 
mare mâncător de ciorbă si de 
la un timp, ea (adică soția — 
n.n.) o face prea subțire si fără 
gustul care-mi place"...

Cum era și firesc.' acțiunea re
clamantului pentru desfacerea 
căsătoriei a fost respinsă ca 
nefondată. ‘

Dacă cei trei copii ar fi fost 
„împărțiți", soțul cerind să la doi 
dintre ei, imaginați-vă urmă
toarea scenă : intre tatăl co
piilor, care stă la părinții săi, și 
casa pe care a părăsit-o se află 
numai un... gard care le despar
te. Doi copii urmau să fie de o 
parte a gardului, unul de cea
laltă parte...

Doar o inimă de piatră ar fi 
fost in stare să reziste la o ase
menea scenă.
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Trei copii
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Pe lingă drum, 
pe lingă... șanf

Autobuzul 31-OT-2001, al 1 
treprinderii de transporturi auto 
Olt, plecase încărcat cu pasageri 
pe ruta Slatina—Drăgănești.

De unde să știe ei, zecile de 
oameni, pe mina cui își încre
dințaseră in ziua aceea viețile 
lor ? Cine să bănuiască măcar 
că la volan se afla un șofer ires
ponsabil, Ion Stroe, aflat sub in
fluența alcoolului ?

La foarte puțin timp de la 
plecarea in cursă, șoferul a pier
dut controlul volanului și a in
trat cu ditamai autobuzul intr-un 
șanț. Din fericire, zecile de pa
sageri nu s-au ales decit cu 
spaima... Putea fi mai rău !

în-

Rubrică realizată de
Petre POPA i:
și corespondenții „Scîrtteii"
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Supremația unui drama
turg nu este doar o compe
tiție de tiraj și de bibliote
că. Confruntarea pieselor 
lui cu rampa, cu publicul 
este una din condițiile e- 
sențiale. Cine ar fi făcut, cu 
nu prea mulți ani in urmă, 
un sondaj în repertoriile 
teatrelor românești ar fi 
ajuns la paradoxala consta
tare că I. L. Caragiale, cel 
mai mare dramaturg ro
mân, unul din marii come- 
diografi ai lumii, era și 
unul din cei mai puțin ju- 
cați autori dramatici ro
mâni. Nici chiar teatrele 
naționale, din care unul îi 
poartă numele, nu dove
deau o prea mare stăruin
ță în punerea în scenă a 
pieselor lui. Cauza trebuie 
căutată in superioritatea și 
nu în inferioritatea scriito
rului. în actualitatea și nu 
în inactualitatea lui. Comi
cul esențializat al pieselor 
lui Caragiale. ca si inhibi
ția produsă de amintirea 
unor mari montări și 
tribuții a pieselor lui 
două din dificultățile 
care le enumerăm
Dacă O scrisoare pierdută 
și O noapte furtunoasă sînt 
adevărate glorii ale scenei 
românești, D-ale carnavalu
lui și Conu Leonida față cu 
reacțiunea par a fi create 
pentru a verifica vocația 
regizorală și actoricească. 
D-ale carnavalului a fost 
considerată mult timp o 
comedie fără calități sce
nice suficiente, datorită pu
nerilor ei în scenă nu prea 
numeroase. Pompiliu Con- 
stantinescu deplîngea la ne
reușita spectacolului din 
1935 faptul că piesa n-a 
fost înțeleasă de regizori și 
actori la justa ei valoare 
și în adevărata ei semnifi
cație. A trebuit să vină 
spectacolul lui Lucian Pin
tilie din 1966 la Teatrul 
municipal „Lucia Sturdza 
Bulandra", pentru a marca 
valoarea scenică de excep
ție a acestei comedii în re
pertoriul Caragiale. 
această izbîndă 
cologică, afișele 
românești atestă 
mare frecventă

dis- 
sînt 

pe 
aici.

i
După 

specta- 
teatrelor 
o mai 
a ma

relui dramaturg român în 
sălile de teatru. Dar orga
nizarea unui festival de 
teatru Caragiale în care 
publicul românesc să poată 
vedea odată jucate toate 
piesele lui în versiunea 
scenică' a mai multor teatre 
a fost și este încă un dezi
derat. ’

Societatea literară Cara
giale, al cărei sediu este de 
pațru ani Teatrul -Național

t-j ' .................. ..... 1 > -
si!- .ioi t ’-fTt/un

craiovean (director Al. Din- 
că), și-a propus să dea pri
lejul unei intîlniri anuale 
la Craiova, a tuturor iubi
torilor și realizatorilor de 
spectacole Caragiale, fie ei 
profesioniști, fie amatori. 
Regizori, interpreți. colecti
ve teatrale întregi, critici și 
istorici literari, critici de 
teatru sînt prezenți de pa
tru ani pe 30, 31 ianuarie 
și 1 februarie la Craiova 
pentru a prezenta pie
sele de Caragiale, a ve
dea piesele aceluiași crea- 

a realiza fruc-
schimb opinii

în jurul operei lui. Tntîlni- 
rilor cu publicul în sala de 
spectacol le urmează întîl- 
nirile cu publicul după 
spectacol, discuțiile între 
oameni de teatru și de

gestiv de texte diverse din 
Caragiale. mai ales paro
diile și poveștile fiind fo
losite aici, intitulat Dă 
dămult mai dă dămult (so
luție reîntîlnită și la Tea
trul „C.I. Nottara" în Inele, 
cercei, beteală), s-a prezen
tat la Zilele Caragiale anul 
trecut și Teatrul, popular 
din Drobeta-Turnîi Seve
rin, intr-un spectacol de 
amatori de o remarca
bilă ținută (regia C. Fu- 
gașin). Inteligent a fost 
anul acesta și spectaco
lul teatrului craiovean cu 
Boborul și Conu Leonida 
fată cu reactiunea (regia 
Mircea Cornișteanu) con
struit pe sublinierea ridico
lului. Toate aceste specta
cole și altele merituoase pe 
care nu le pomenim aici, a-

Insemnări de Mihai UNGHEANU

film, contactele directe în
tre cei preocupați de răs- 
pîndirea operei marelui 
dramaturg cu ajutorul mij
loacelor scenei sau ale 
filmului. Eforturile orga
nizatorilor au fost anul 
acesta din plin răsplătite. 
Dacă la început Zilele Ca
ragiale n-au putut aduna 
decit cîteva spectacole puțin 
semnificative, de la un an 
la altul numărul spectaco
lelor Caragiale de nivel re
marcabil a crescut, iar ideea 
stimulării lor prin concen
trarea, o dată pe an, într-o 
capitală Caragiale s-a do
vedit binevenită. Un teatru 
din Botoșani a prezentat, 
de exemplu, o Năpastă 
foarte studiată care. din
colo de prețiozitățile repro- 
șabile. propunea un Drago- 
mir de o forță extraordi
nară, fără echivalent în 
precedentele montări. Dacă 
tradiția scenică românească 
mergea pină acum pe Ion 
și Anca (remarcabilă și in 
spectacolul botoșănean) ca 
puncte de rezistentă și de 
atracție, de data aceasta 
inerția vechilor interpretări 
era răsturnată de un accent 
nou. Tot aici la Craiova s-a 
deplasat și Teatrul de Stat 
din Brașov cu o versiune 
scenică a Scrisorii pierdute 
plină de vervă umoristică 
(regia Mircea Marin) cu 
soluții noi pentru aproape 
fiecare personaj al come
diei, soluții excelent susți
nute actoricește de trupa 
brașoveană. în care a stră
lucit interpretul lui Cața- 
vencu, Alexandru Săndu- 
lescu. într-o creație memo
rabilă. Cu un montaj su-

;ș •:

rată că textul dramaturgu
lui nu este preluat în vi
ziuni inerte, ci că este citit 
în adîncime. Sperăm că at
mosfera acestor Zile Cara
giale naște o competiție ar
tistică în stare a da roade 
demne de prestigiul mare
lui comediograf.

Zilele Caragiale sînt tot
odată un laborator de lu
cru. Una din ele este dedi
cată unui colocviu în care 
se dezbat spectacolele cele 
mai incitante, sînt înfățișa
te viitoarele puneri în sce
nă — prilej de discuții 
vii, nu o dată contradic
torii — ori se citesc co
municări asupra operei și 
biografiei scriitorului. Pro
iectul caietului de regie al 
Nopții furtunoase, montată 
mai tîrziu la Teatrul Giu- 
lești, a fost expus mai întîi 
în cadrul Zilelor Caragiale, 
unde a fost întîmpinat in 
egală măsură cu interes și 
spirit critic. Regizorul 
Alexa Vissarion a atras 
încă de atunci atenția asu
pra dificultăților tipice acti
vității teatrale de a traduce 
integral scenic un proiect 
de regie ambițios. Ceea ce 
a rezultat pe scenă din in
tențiile regizorului am vă
zut in spectacolul O noapte 
furtunoasă al teatrului giu- 
leștean, prezent și el în fața 
spectatorilor craioveni.

Importantă ni s-a părut 
anul acesta la Craiova în- 
tîlnirea dintre regizorii dra
maturgiei lui Caragiale și 
criticii și istoricii literari, 
dedicați lui Caragiale. deoa
rece era vorba de confrun
tarea unei perspective de 
cîteva ori exclusiv filologi-

că cu una a omului de tea
tru actual care nu ignoră 
ciștigurile interpretative a- 
duse de critica literară. A 
fost apreciată înalta profe- 
sionalitate a spectacolului, 
regizat de Alexa Vissarion, 
dar s-au exprimat și rezer
ve (Șt. Cazimir, I. Constan- 
tinescu, Mircea Tomuș) față 
de libertatea „lecturii" re
gizorale. Interpretarea ti
nerilor absolvenți din Tg. 
Mureș (spectacolul Teatru
lui de stat din Tg. Mureș) 
a părut unor comentatori 
mai aproape de ideile tex
tului (I. Co'nstantinescu), 
după cum un spectacol cu 
D-ale carnavalului (Teatrul 
de Nord Satu Mare, regia 
Bogdan Ulmu) a fost co
mentat (Mircea Tomuș) 
pentru inadecvarea lui la 
jocul textului și subtextului 
caragialian. Prof. Constan
tin Codrescu a vorbit intre 
altele despre condiția acli
matizării, încă din institute
le de teatru, a viitorilor ab
solvenți cu dramaturgia lui 
Caragiale.

Ultima zi a festivalu
lui Caragiale de la Craiova, 
care a reunit anul acesta 
cele mai importante spec
tacole, s-a încheiat cu pres
tigiosul spectacol al Teatru
lui municipal „Lucia Sturdza 
Bulandra" (regia Liviu 
Ciulei). Invitat să joace 
rolul Agamiță Dandanache 
în cadrul acestor zile de 
teatru, Liviu Ciulei a fost 
prezent în mijlocul colecti
vului său teatral. Societatea 
literară Caragiale a hotărit 
atribuirea unei Diplome 
pentru cea mai importantă 
exegeză scenică și teatrolo- 
gică lui Liviu Ciulei pentru 
valorificarea artistică supe
rioară a comediilor lui Ca
ragiale. Director al teatru
lui care a reabilitat D-ale 
carnavalului prin montarea 
lui Lucian Pintilie. sceno
graf al aceluiași spectacol, 
Liviu Ciulei este și regizo
rul unei montări de excep
ție a Scrisorii pierdute, ca 
și a creației din rolul Aga- 
miță Dandanache. Distinc
ția i-a _fost înmînată înain
tea spectacolului cu O scri
soare pierdută, în marea 
sala a Teatrului Național 
craiovean, în fața unei săli 
arhipline, care s-a arătat lă 
înălțimea împrejurării.

Faptul că anul acesta Zi
lele Caragiale au avut in 
repertoriul lor toate piesele 
dramaturgului îndreptățesc 
speranța intr-un apropiat 
Festival Caragiale. în care 
toată dramaturgia lui să-și 
găsească interpreți pe mă
sură..

LA IZVOARELE ARTEI- 
MESAJUL ARTEI

ANTENA „CÎNTĂRII ROMÂNIEI",

o emisiune TV dedicată vieții spirituale a patriei

Matca de străbune datini
Duminică, telespectatorii care au 

urmărit emisiunea, din ciclul Ante
na „Cîntării României", realizată pe 
meleagurile maramureșene, au pe-, 
trecut, sîntem convinși, o seară de 
autentică emoție estetică. Pentru că 
spectacolul a avut densitate, forță 
de comunicare, ritm. Ca totdeauna, 
poetul Adrian Păunescu a 'ales cu 
inspirație secvențele, comentîndu-le 
pertinent, cu căldură, cu patetism. 
Faptul concret s-a asociat, cu ideea 
poetică, relatarea precisă, de re
porter, cu’ fiorul liric de sinceră vi
brație. (Vom nota că emisiunea 
amintită aparține unui ciclu înscris 
în continuarea celor intitulate 
„Antena vă aparține" și „Gala an
tenelor", care își propuneau — și 
au reușit — să surprindă aspecte 
edificatoare din viața spirituală a 
patriei. Actualul generic reflectă 
acum amplitudinea celei de a treia 
ediții a Festivalului național al 
muncii și creației libere, puternicul 
său ecou educativ în rîndul oame
nilor muncii). Alături de Adrian 
Păunescu, la alcătuirea programu
lui menționat a contribuit cu com
petență Ion Filip, semnatarul re
giei.

Senzația dominantă a fost aceea 
că nu sîntem doar simpli specta
tori, d participanți direcți la o eta
lare generoasă a unor valori artis
tice. create de geniul popular. Ma
ramureșul. matcă de străbune datini 
și obiceiuri românești, a strălucit 
prin flacăra gîndului și simțirii oa
menilor săi. Dinaintea noastră, artiș
tii maramureșeni, tineri și vîrstnici. 
și-au unit talentul pentru a ne dez
vălui expresiv o gamă multicoloră 
de nestemate folclorice, cit și mo
mente sugestive infățișînd munca

și preocupările, bucuriile și medi
tațiile, trăirile și înțelepciunea lor. 

Dar să ne oprim, pentru exem
plificare, la unele momente de vîrf 
ale reprezentației. Nu știm cu 
exactitate unde s-a născut „Miori
ța", balada cu tulburătoare sensuri 
filosofice, dar variantele ei din Ma
ramureș sînt nu cinturi de resem
nare, ci imnuri închinate vieții. 
Așa le rostea rapsodul Vasile Ba
din, din comuna Berbești, așa suna 
„Horea oilor", așa transpăreau ac
cepțiile „Mesei dorului". Grupul 
folcloric din Săliștea de Sus. de pe 
vestita Vale a Izei, a găsit, în evo
luția scenică, tonurile cele mai po
trivite, care degajau un optimism 
viguros.

Un alt cadru al emisiunii de du
minică a fost dedicat „Nunții pă- 
mîntului", de asemenea o ferme
cătoare împletire a gesturilor sim
bolice cu cadențele melodice speci
fice. inconfundabile. Ansamblul fol
cloric al Casei de cultură din Vișeul 
de Sus a Oferit aici dovada sigurei 
sale măiestrii, rodul a zile și zile 
de căutare asiduă, de reveniri și 
retușări.

Originalitatea creației populare 
din Țara Lăpușului a fost oglindi
tă cu fidelitate de corul de elevi 
al Școlii generale din Lăpuș. Vo
cile tinere, cu limpezime de cristal, 
au subliniat complexitatea partitu
rilor, nuanțele cele mai fine. Re
marcabil a fost interpretul „Cînte- 
cului cu noduri", care a intuit fără 
greș semnificațiile profunde ale 
unei compoziții folclorice proprii 
acestor locuri.

Ca o răscolitoare probă de ome
nie, de sensibilitate omenească, 
ne-a anărut „Sărbătoarea nepoate
lor". Tinerii își manifestau. într-o

formă alegorică, plină de delicatețe 
și grație, recunoștința față de cei 
care le-au dat viață și le-au îndru
mat, cu iubire și răspundere, primii 
pași.

De-a lungul acestui substanțial 
program, corurile, cum sint cele de 
la Hideaga, de la Șomcuta, au cîn- 
tat cu prospețime și avînt un re
pertoriu al dragostei de țară și po
por, un repertoriu cu ample re
verberații patriotice.

Desigur, este greu să cuprinzi 
lntr-un spațiu restrîns toate forma
țiile și toți interpreții care s-au în- 
tîlnit in spectacol. Cum nu se poa
te face abstracție de dăruirea oa
menilor de artă și cultură mara
mureșeni, care nu pregetă să a- 
prindă cu seînteia pasiunii lor fla
căra dragostei colective pentru fru
mos. Ce am constatat, cu vie sa
tisfacție, este că izvorul inepuiza
bil al tradiției are mereu aceleași 
unde pure. Iar ceea ce s-a gîndit 
și creat in veacuri și veacuri se 
conservă în Maramureș nealterat 
și integral. Pe acest trunchi falnic, 
înnoirile își află locul firesc. într-o 
simbioză perfectă. în era socialism 
tă, cînd, sub îndrumarea și condu
cerea Partidului Comunist Român, 
visurile cele mai cutezătoare devin 
realități, cultura românească dobin- 
dește dimensiuni superioare, im
presionante. Dimensiuni pe care a- 
ceastă nouă inițiativă a televiziunii 
— prestînd girul de realizator pa
sionat. și convingător al poetului 
Adrian Păunescu — urmează să ni 
le înfățișeze prin aducerea pe mi
cul ecran a forțelor artistice repre
zentative din fiecare județ al țării, 
într-o impresionantă ștafetă a ta
lentelor.

Dumitru NICU

La „Grivița Roșie46 din Capitală

Spectacol inaugural 
al Teatrului muncitoresc

Marile întreprinderi ale Capitalei
(Urmare din pag. I)
giei, construcțiilor ș.a. în cadrul că
rora sînt puse în evidență noi posibi
lități de angajare a potențialului ști
ințific universitar, se realizează o 
conlucrare mai bună cu institutele de 
cercetare în cadrul planurilor unice, 
sînt analizate căile de folosire rațio
nală a bazei materiale, a mijloacelor 
de documentare și informare știin
țifică.

Pe baza indicațiilor comitetului 
municipal de partid o serie de insti
tute de învățămînt superior sînt an
grenate in acest an in soluționarea 
efectivă a unor importante probleme 
de natură tehnică și tehnologică în 
principalele întreprinderi industriale 
din Capitală, printre care : „23 Au
gust", „Grivița roșie", I.M.E.B., 
I.M.G.B. ș.a. în această acțiune, care 
va continua pe parcursul întregului 
cincinal, se află in studiu circa 200 
de teme la rezolvarea cărora partici
pă aproape 1 000 de cadre didactice și 
2 000 de studenți. Soluționarea cu 
succes a acestor probleme constituie 
pentru centrul universitar un obiec
tiv prioritar, un test pe deplin edifi
cator al capacității invățămîntului de 
a aborda și finaliza cercetări 
decurgînd nemijlocit din activitatea 
productivă.

Integrarea învățămîntului urmează 
să facă un pas înainte prin prevede
rea, statuată în documentele funda
mentale ale învățămîntului, ca toate 
cadrele didactice să efectueze, odată 
la 5 ani, stagii de 1—2 semestre în 
unități de producție, cercetare sau 
proiectare, precum și prin posibilita
tea ca sarcinile personalului didactic 
pe perioada acestor stagii, ca și sar
cinile unor posturi didactice neocu
pate să fie îndeplinite de personalul 
de cercetare și alți specialiști cu o 
bogată experiență în producție și pro
iectare.

în atenția organizațiilor de partid si 
a organelor de învățămînt se află, de 
asemenea, aplicarea în cele mai bune 
condiții a măsurilor stabilite privind 
practica și participarea la muncă a 
studenților, creșterea generală a efi
cienței activității de cercetare si pro
iectare desfășurată de studenți, an
trenarea acestora în colective mixte 
alături de cadrele didactice. Dealt
fel, pe această linie se înscriu reali
zarea cu forțe proprii a întregului 
program de investiții pentru extinde
rea Institutului de construcții, creș
terea ponderii studenților antrenați 
în activitatea practică în cadrul uni
tăților de producție și proiectare ale 
institutelor sau întreprinderilor eco
nomice, dezvoltarea producției la 
baza de la Belciugatele a Institutu
lui agronomic ș.a.

O atenție deosebită se va acorda 
valorificării potențialului de creație 
al studenților din ultimii ani de stu
diu, in care sînt prevăzute, prin pla

nul de învățămînt, un număr impor
tant de ore pentru proiectare și cer
cetare, ceea ce determină ca în fie
care din principalele institute din 
Capitală, să dispunem de forțe com
parabile cu cele ale unui institut de 
proiectare. în acest sens ne propu
nem creșterea numărului lucrărilor 
de diplomă care rezolvă probleme 
concrete din cercetare, proiectare și 
producție, inclusiv pe bază de con
tract, ponderea acestora reprezentind 
aproape două treimi la Institutul po
litehnic, peste jumătate la Institutul 
de construcții și, practic, totalitatea 
proiectelor de diplomă la Institutul 
de arhitectură.

Pornind de la faptul că invăță- 
mîntul superior se află nemijlocit in 
fata necesității de a trece la o nouă 
calitate, munca politică și organiza
torică a organizațiilor de partid din 
centrul universitar este orientată spre 
stimularea spiritului revoluționar, de 
abordare de pe poziții înaintate a 
problemelor perfecționării procesu
lui instructiv-educativ, evaluare cri
tică a ceea ce, în virtutea spiritului 
de automulțumire din unele facul
tăți sau catedre, ar putea să pară ca 
realizări definitive în acțiunea de 
modernizare a învățămîntului supe
rior.

Beneficiem de toate condițiile ca 
hotărîrile adoptate la Congresul e- 
ducației și învățămîntului să fie pe 
deplin înfăptuite : întregul corp di
dactic și studenții Capitalei. în frun
te cu comuniștii, vor participa activ, 
cu un înalt sentiment patriotic, la 
înfăptuirea unui învățămînt modern, 
de înalt nivel științific, integrat pro
fund în procesul revoluționar de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră.

tv
PROGRAMUL 1

10,00 Desene animate
10,25 Integrala simfoniilor de Beetho

ven. In program : Simfonia a IV-a 
11,10 Muzică populară

In junii orei 11,30 — Transmi
siune directă de la Sala Palatului 
Republicii Socialiste România : so
lemnitatea semnării documentelor 
oficiale româno-iordaniene

In jurul orei 12,30 — Transmi
siune directă de la Aeroportul In
ternațional București-Otopenl : ce
remonia plecării regelui Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei.

13,00 De la A )a... infinit. Reportaje, do
cumentare, muzică, film, poezie, 
sport.

17.15 Dosarul energiei.
17.35 Clubul tineretului
18.20 Săptămina politică
18.35 In actualitate : pregătirea alege

rilor de la 9 martie !
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Călătorie prin țara mea (XV).
19.40 Teleenciclopedia a Laborator geo

logic o Civilizații precolumbiene : 
Incașii a Univers

20.15 Film serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewing. Episodul 26

21,05 Varietăți de sîmbătă seara
21.50 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,20 Călătorie prin țara mea (XV)
19,45 Capodopere, mari interpreți
21.40 Anunțuri șl muzică
20.50 Film documentar : Marele Univers. 

Producție „Sahiafilm". Regia : Ion 
Bostan

21,00 Romanțe și melodii lirice
21.50 Telejurnal

Șase „autori" — de fapt, actori ai 
Teatrului de comedie — au pornit 
în căutarea unui personaj. Un per
sonaj cu vreo cinci mii de nume 
și de înfățișări, și care se dove
dește a nu fi altul decît colectivul 
întreprinderii de utilai chimic ■ 
„Grivița Roșie". Aici găseSC'' ei - 
sur§e6 bogate ' de inspirației i legate 
de viața și munca oamenilor din 
marea uzină bucureșteană. Teme 
umane majore — și dragostea, și 
cinstea, și răspunderea față de 
semeni — își află o ingenioasă a- 
dâptare și transfigurare în mo
mente umoristice consacrate pro
blemelor actuale ale producției in
dustriale, luptei pentru o înaltă ca
litate ■ a produselor, pentru disci
plină și utilizarea integrală a tim
pului de lucru, pentru economii, 

organizare a

lambie Mirică și Trandafir Pân
dele, muncitoarea Anca Rădulescu 
și dactilografa Alexandra Matei. 
Brigada a deschis spectacolul cu un 
vibrant montaj literar-muzical inti
tulat „Laudă țării", a prezentat nu- 

•'jnenă'' satirtdâ'strînș legate de reali- 
llățilâ uzinei" șl' a'‘'încheiât progra- 
'iliui, ui uium aututuiuue,
■moniajtif 'de■ Versuri1 ;;Votăm'~ 
țara", dedicat alegerilor de la 
martie.

Iată, așadar, că ia naștere 
Capitală un nou teatru muncito-

pentru

Acesta e conținutul spectacolului 
„Șase autori în căutarea unui 
personaj", primit cu aplauze căl
duroase de o sală plină pină la re
fuz, și care a constituit actul inau
gural al activității Teatrului mun
citoresc ,, Gri vița Roșie". Alături"'dd'’ 
actori al Teatrului de comedie 'P;, ____  T. _ ---------
Ștela Popescu, Vasilica Tastamah/ ' - mul,.. tot î.n plină actualitate, 
Cornel Vulpe, Dumitru Rucăreânu,- «iWir-iVnHtr
Sorin Gheorghiu, Vladimir Găitan, 
Dan Tufaru, Iarina Demian, Can
did Stoica, Gheorghe Șimonca, 
Anca Pandrea, Gheorghe Crișma- 
ru, Eugen Racoți, Theo^Cojocaru —- resc, formă superioară de colabo-

a artiștilor amatori cu cei 
profesioniști. Aici, la „Grivița Ro
șie", se va crea in continuare, cu 
sprijinul Teatrului de comedie, un 
repertoriu permanent, menit să 
valorifice din plin talentele oame
nilor muncii din uzină și totodată 
să cultive interesul, pasiunea pu
blicului muncitoresc pentru arta 
dramatică. Și fără îndoială că spec
tacolele teatrului muncitoresc vor 
reprezenta un etalon inalt și stimu
lativ pentru întreaga mișcare ar
tistică amatoare, tot astfel cum 
însuși spectacolul inaugural, pus 
în scenă de Ion Lucian și scris tot 
de el, împreună cu Virgil Puicea 
și cu muzicianul Dinu Rădulescu, 
oferă brigăzilor artistice un model 
de prelucrare eficientă, plină de 
haz și cu o ținută educativă pre
cisă, a unor subiecte desprinse di
rect din munca productivă. După 
„23 August" și „Grivița Roșie" ur
mează să ia naștere și în alte mari 
întreprinderi teatre muncitorești, 
în a căror activitate își găsește o 
vie expresie împletirea muncii 
creația, 
noastre

a evoluat pe scena Clubului „Gri
vița Roșie" brigada artistică a uzi
nei, instruită de tehnicianul Con
stantin Nistor și alcătuită din lăcă
tușii Marin Iordache și Ion Cioară, 
strungărița Cristina Hirju, sudorița 
Elena Șerban, electricianul Mitu

Pe scena Teatrului muncitoresc, brigada artistică a grivițenilor

„Luna cărții la sate
De două decenii, în 

fiecare an, pe par
cursul lunii februarie, 
are loc o suită de ma
nifestări sub genericul 
„Luna cărții la sate". 
Ediția din acest an — 
a 20-a — a tradiționa
lei manifestări cu car
tea este organizată în 
cadrul etapei de masă 
a Festivalului național 
„Cîntarea României" 
sub semnul omagierii 
a 2050 de ani de la 
crearea primului stat 
dac centralizat și inde
pendent condus de 
Burebista, precum și 
al sărbătoririi centena

rului nașterii scriitori
lor Mihail Sadoveanu 
și Tudor Arghezi. A- 
ceastă ediție jubiliară 
se desfășoară în lumi
na istoricelor docu
mente ale Congresului 
al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român, 
contribuind la educa
rea multilaterală și 
îmbogățirea spirituală 
a locuitorilor satelor 
printr-o acțiune susți
nută de popularizare și 
difuzare a producției 
curente de carte social- 
politică, științifică, a- 
grozootehnică și bele-

G

tristică. Cooperația de 
consum are un rol ac
tiv în răspîndirea căr
ții la sate.

O formă modernă de 
servire este „Cartea 
prin poștă". Coopera
ția de consum desfă
șoară acest gen de ac
tivitate prin cele 34 de 
secții iudețene, precum 
și unitatea centrală în 
București, str. Vulturi 
nr. 31 sectorul 3 cod 
poștal 74123, care ex
pediază la domiciliu 
cărțile comandate în 
scris, plata, făcîndu-se 
la primirea coletului.

cu 
cu

9

in

cu 
condiție a înfloririi noii 

culturi socialiste.
M. COSTEA

v

La întreprinderea de mecanică fină

„Bijutieri ai vremurilor noastre"
Prezența din ce în ce mal frec

ventă a compozitorilor pe șantiere, 
în uzine, în întreprinderi sau pe 
ogoare, în mijlocul oamenilor mun
cii — iată o acțiune de deosebită 
însemnătate atît pentru stimularea 
creației muzicale, cit și pentru dez
voltarea interesului față de creația 
muzicală. Numai din contactul di
rect, permanent cu munca, cu ar
tiștii amatori la locul lor de muncă 
s-au putut crea acele inspirate cîn- 
tece care se adresează direct unor 
mari întreprinderi din țara noastră 
(uzinele „23 August", „Autobuzul". 
Industria bumbacului, ARO. fabrica 
de becuri „Romlux" -Tîrgoviște. uzi
na „1 Mai" — Ploiești, Combinatul 
petrochimic Brazi, I.M.F. etc.), com
pozitori de prestigiu, precum Radu 
Palady, Theodor Bratu, Laurențiu 
Profeta, Gh. Bazavan, Mircea Nea- 
gu, Dumitru Capoianu, Zaharia Po
pescu. alături de mulți alții, com- 
punînd pentru aceste colective pa
gini de aleasă sensibilitate.

Așadar, intîlniri de lucru, vizite 
cu rodnice rezultate. Ultima din
tre ele. s-a desfășurat, joi după-a- 
miază, ia întreprinderea de meca
nică fină București. încă o dată am 
avut prilejul să urmărim cum ține
rii la locul lor de muncă înfăp
tuiesc adevărate minuni de bijute
rie modernă ; pentru că în această 
uzină te întîlnești la fiecare pas cu 
arta, cu arta micronului, cu arta 
viitorului, cu arta muncii? Tineri 
specialiști cu înaltă calificare, si
guri pe ei, concentrați, artiști-teh- 
nicieni, artiști-bijutieri în proporție 
de masă, cărora, eu personal, cu- 
noseîndu-i mai de mult, le-am în
chinat cîntecul „Bijutieri ai vre
murilor noastre" pe versurile lui 
Cezar Țipa. Fiecare secție — apa
rate speciale, orologerie, control ac
tiv, automate, ceasuri electronice — 
o lume de mare interes atît pentru 

’mine, cit și pentru toți colegii mei, 
cei peste 20 de muzicieni, care au 
făcut parte din grupul Uniunii

compozitorilor. Fiecare cunoștință, 
un exemplu de tînăr de nădejde, 
de tinăr comunist fruntaș la locul 
de muncă. Și nu numai atît. Au ur
mat discuții, întrebări, fiecare in- 
teresîndu-se de preocupările celor
lalți, propuneri pentru ca un număi 
cit mai mare de compozitori să se 
preocupe de activitatea formațiilor 
de amatori, pentru ca cercurile de 
„prieteni ai muzicii" — inițiativa 
Uniunii compozitorilor — să aibă 
o cit mai largă audiență. Iar în fi
nal, un concert coral, pagini in pri
mă audiție aparținînd lui George 
Grigoriu, cintecul de întrecere com
pus de Dumitru Capoianu, compo
ziția mea pe care am amintit-o mai 
sus — în interpretarea sensibilă a 
corului întreprinderii, a dirijorului, 
prof, Vasile Dogaru. O acțiune 
plină de semnificație în aceste zile 
premergătoare evenimentului so
cial-politic de la 9 martie.

Florin COMIȘEL

cinema
• Artista, dolarii și ardelenii :
patria - 9; 11: 13: 15.30: 17,45: 
20, CAPITOL — 9: 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20, CULTURAL — 9: 11,15: 
13.30: 15.45: 18: 20.15.
• I se spunea „Buldozerul" :
SCALA — 9; 11,15: 13.30: 15,45;
18,15; 20.30, BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15. FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 
20.15.
• Deznodâmint la frontieră : LU
CEAFĂRUL — 9; 11; 12.45: 14,45; 
16,30; 18,30 : 20.30, FESTIVAL — 9: 
11.15: 13,30: 15,45: 18: 20,15.

• Lanțul amintirilor : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII - 
17,30.
• Camionul de cursă lungă: FLO- 
REASCA — 9; 11; 13: 15.30: 17.45; 
20, FLAMURA — 9; 11: 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Omul Vineri : CINEMA STUDIO 
— 10; 12; 14; 16: 18: 20.
• Studentul, computerul și car
tofii : victoria — 10: 12: 14: 
16: 18: 20.
• Program de desene animate — 
9,15; 10.30: 1.1,45; 13; 14.30: 16. Ca
mera cu fereastra spre mare — 
18; 20 : DOINA.
• Rug și flacără : GRIVIȚA —
9; 11,15; 13,30: 15.45; 18: 20.15, vol
ga — 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18:
20,15, MIORIȚA — 9: 11,15: 13,30; 
15,45: 18; 20.15.

• Colosul din Rhodos : EXCEL
SIOR — 9: 11,45; 14,30: 17.15; 20, 
AURORA — 9: 12; 16; 19, TOMIS
— 8,45: 11,30; 14,15: 17: 19,45.
• Cumpăna : FEROVIAR — 9: 
11,15; 13,30;. 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA — 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20,15, MODERN — 9; 11,15: 13,30; 
15.45; 18; 20,15.
• Inspectorul și braconierii : 
TIMPURI NOI — 15: 17.15: 19.30.
• Omul care ne trebuie s BU- 
ZEȘTI — 15.30; 17,30: 19.30.
• Safari express : DACIA — 9; 
11,15; 13.30: 15,45: 18; 20.
• Chemarea primăverii : LIRA
— 16; 18; 20.
• Un polițist incomod : BUCEGI
- 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,

ARTA — 9', 11,15: 13.30: 15,45;
18; 20.
• Cine mă strigă : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20, COTROCENI — 
15: 17,15: 19,30.
• Copiii Iui Sanchez : GIULEȘTI 
— 9; 11; 13.15; 15,30; 17.45; 20.
• Nu pot trăi fără lăutari: FE
RENTARI — 15,30; 17,30: 19.30.
• Pledone Africanul : PACEA — 
11; 14: 16,30; 19.
• A noua inimă : VIITORUL — 
15,30; 17,30: 19,30.
• Destine : POPULAR — 15,30:
17,30; 19,30.
• A patra înălțime : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Nici o dovadă pentru crimă : 
COSMOS — 15,30; 17 30: 19.30.
• Totul pentru un ctntec : FLA- 
CARA — 15.30: 17.45: 20.

• Frizerița : PROGRESUL — 16; 
18: 20.
• Ora zero : CENTRAL — 9,30;
12; 14,30; 17; 19,30.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
A treia țeapă — 15: Romulus cel 
Mare — 20; (sala Atelier) : Fan
teziile lui Fariatiev — 15.30; Elegie 
— 19,30.
• Opera Română : Walkiria — 18.
• Teatrul de operetă : Violete de 
Parma — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Floriile unui geambaș — 19,30:
(sala Grădina Icoanei) : Ellsabeta 
1 — 15; Infidelitate conjugală — 
19,30.
e Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul de comedie : Petitoarca 
— 15.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Timon din Atena — 19,30: 
(sala Studio) : Cinci romane de 
amor — 15; Conversație... — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : ...Eseu — 19,30; (sala Giu
lești) : Dragoste periculoasă — 
19,30.

• Teatrul evreiesc de stat : Me- 
nahem Mendel, om de afaceri — 
18,30.
• Teatrul satdric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Boema ride, etntă și dan
sează — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Dul
cea ipocrizie a bărbatului matur 
— 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala Studio) ; De dor, 
de dragoste — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 19.
• Teatrul „Țăndărică" : Pescarul 
șt norocul — 9,30.
• Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 16; 19.30,
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Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
Stimate tovarășe Gierek,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 

personal vă adresez felicitări cordiale cu prilejul realegerii dumneavoastră 
in funcția de prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

Ne exprimăm convingerea fermă că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre partidele și țările noastre, la a căror dezvoltare dumnea
voastră aduceți o contribuție de seamă, se vor extinde și adinei și în viitor, 
spre binele popoarelor român și polonez, în folosul întăririi solidarității miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei păcii și socialismului 
în întreaga lume.

Folosesc această ocazie plăcută pentru a vă. adresa, tovarășe Gierek, urări 
de sănătate și fericire, de succes deplin în activitatea dumneavoastră consa
crată îndeplinirii mărețelor sarcini stabilite de Congresul al VIII-lea al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, înfloririi continue a Poloniei socialiste, 
prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN CARAMANLIS

Primul ministru al Republicii Elene
ATENA 

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de 
a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire și 
succes.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru bunele urări pe care le-ați transmis mie și poporului 
australian cu 'ocazia Zilei noastre naționale și, la rîndul meu, vă adresez cu 
căldură aceleași alese sentimente.

ZELMAN COWEN
Guvernatorul general al Australiei

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis

tru al guvernului, a trimis o tele
gramă tovarășului Edward Babiuch, 
prin care adresează. în numele Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și al . său personal, cele mai calde 
felicitări și urări de succes, cu pri
lejul alegerii în funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone.

încheierea lucrărilor celei de-a VH-a sesiuni 
a Comisiei mixte economice româno-britanice

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
vineri, pe W. M. Knighton, subsecre
tar la Departamentul Comerțului din 
Marea Britanie, președintele părții 
țării sale la lucrările celei de-a Vil-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
britanice de colaborare economică și 
cooperare industrială și tehnologică, 
desfășurate la București.

Au fost examinate probleme pri
vind evoluția schimburilor comer
ciale și a cooperării tehnologice și. 
industriale dințre România, și Marea 
Britanie.’ ■ . .:. J;, '

La primire a luat, parte. Paul Cecjl. 
Holmer, ambasadorul Marii Britanii 
la București.

★
în aceeași zi a fost semnat Proto

colul celei de-a VII-a sesiuni a Co

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 22 februarie 1980

EXTRAGEREA I : 81 78 47 9 62 48 12 49 56.
EXTRAGEREA A II-A : 35 53 63 13 3 65 6 45 61.
Fond total de cîștiguri : 1 158 637 lei din care 246 074 lei report la ca

tegoria I.

(Urmare din pag, I)
spirit civic al brașovenilor, le vom 
întîlni numele și printre candidații 
in alegeri. Căci, în societatea noas
tră socialistă, șansele le sînt tuturor 
egale : cu condiția ca omul să-și fi 
cucerit respectul prin fapte, prin 
demonstrarea recunoscută de cei
lalți a calităților cetățenești, prin 
capacitatea de a-și putea reprezen
ta concetățenii în forurile demo
crației, prin abnegație și spirit gos
podăresc, prin rezultate deosebite 
în muncă. Așa sînt toți cei înscriși 
în listele de candidați, români, ger
mani, maghiari, oameni pe care 
brașovenii ii numesc „cei mai buni 
dintre cei Puni".

Deocamdată, Daniela și Sorin se 
pregătesc pentru marea lor zi și 
pentru dubla1 lor sărbătoare. Vor 
auzi, desigur, ca atîția alții ca ei, 
atunci cînd își vor depune votul în 
urnă, un „la mulți ani,!“ din partea 
tuturor concetățenilor lor.

Cu aproape cinci ani în urmă, la 
puțin timp după alegerile din 1975, 
scriam în „Scînteia" un reportaj 
intitulat „Chipul Brașovului de 
mîine în oglinda spiritului civic" în 
care întrebam: „Cît e de lungă Stra
da Lungă ?“. Se punea atunci pro
blema modernizării acestei istorice 
căi brașovene, lungă de aproape 
trei km, locuită de citeva sute de 
familii. Stradă cu îndelungat, trecut, 
adevărată matrice a ființei urba
nistice a vechiului Brașov care își 
solicita reamenajarea, adică trece
rea ei printr-un vast și complex 
proces de reîntinerire. Am discutat 
atunci cu deputății locali, cu edilii 
orașului, cu cetățenii, cu șefi ai co
lectivelor de muncă de la „Tracto
rul" și de la „Steagul roșu". Prin- 
tr-o adevărată campanie de muncă 
patriotică Strada Lungă se trans
formase intr-un fremătător șantier. 
Acum, bătrîna stradă, cu cele 300

în telegramă se exprimă convinge
rea că relațiile tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre țările și 
guvernele noastre vor continua să se 
dezvolte pe multiple planuri. în in
teresul poporului român și poporului 
polonez, al cauzei generale a păcii și 
socialismului.

misiei mixte româno-britanice de 
colaborare economică și cooperare 
industrială și tehnologică.

Documentul prevede dezvoltarea în 
continuare a cooperării economice, 
industriale și tehnico-științifice, pre
cum și a schimburilor comerciale. în 
cursul lucrărilor sesiunii au fost 
identificate noi posibilități de coope
rare în domenii de interes reciproc, 
între care aeronautica, energia, con
strucțiile de mașini, chimia, petro
chimia și altele.

Protocolul a fost semnat de Ale
xandru . Mărgăritescu, ministru secr.e-, 

(ijfcitar de .stat la Ministerul Comerțului 
pj,-Exterior și Cooperării. Economice ln- r‘ 
... -țernațipnale, și de W. M. Knighțpn, 

subsecretar la Departamentul Co
merțului, președinții celor două părți 
în comisie.

Au participat membrii celor două 
delegații economice.

de clădiri ale ei, desenează pe har
ta Brașovului o adevărată arteră a 
demnității și mîndriei gospodărești.

Dionisic Man, trasor. Erou al 
Muncii Socialiste de la „Steagul 
roșu"; colectiv din care au fost în
scriși pe listele de candidați în1 vii
toarele alegeri 12 oameni ai muncii, 
îmi împărtășește :

— Spunem, de obicei, că ne „con
fruntăm" cu problemele cetățenești. 
Termenul nu e potrivit. Nu ne 
„confruntăm", deoarece problemele 
sînt ale noastre, ale tuturor. Demo

Semnătura demnă a faptelor
crația autentică, promovată cu tărie 
de partid, forța conducătoare a so
cietății noastre, tocmai în asta și 
rezidă : în participarea la condu
cerea colectivă a treburilor obștești. 
Fructificarea resurselor de idei tre
buie făcută pe multiple planuri, și 
pe cel al problemelor vieții econo
mice, al producției, al întregului 
proces de construcție, de edificare, 
dar și pe planul vieții sociale, al 
creșterii continue a calității vieții 
noastre, a tuturor, deoarece de ca
litatea vieții depinde în ultimă in
stanță calitatea omului. Cheia e 
una : nimeni nu s-a născut învățat, / 
trebuie să înveți necontenit pentru 
a-i putea învăța pe alții. Omul nou 
este omul care învață, care știe să-i 
învețe și pe alții, omul democrației 
noastre socialiste.

. La „Tractorul", timp de nouă 
zile și nouă nopți, un colectiv al 
secției reparații mașini, condus de 
inginerul Eugen Popescu, a rezolvat 
în numai nouă zile și nouă nopți o 
problemă care „după carte" ar fi

Vizita Maiestății Sale regele Hussein Ibn Talal 
al Regatului Hașemit al Iordaniei

VARȘOVIA

Maiestatea Sa regele Hussein Ibn 
Talal al, Regatului Hașemit al Iorda
niei a continuat vineri vizita in 
județul Brașov.

Suveranul iordanian a fost însotit 
de tovarășii Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al guvernului, Gheorghe Dumi- 
trache, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al 
județului Brașov, Ion Stănescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Construcțiilor Industriale, general- 
locotenent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major. Vasile 
Gîndilă, ambasadorul României' la 
Amman.

Cu prilejul aniversării Armatei și Flotei 
maritime militare sovietice

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Ion Coman, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului apă
rării al U.R.S.S., mareșal al Uniunii 
Sovietice D. F. Ustinov, cu ocazia 
celei de-a 62-a aniversări a Armatei 
și Flotei maritime militare sovietice.

★
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, V. I. Drozdenko, a oferit, 
vineri, o recepție cu prilejul celei 
de-a 62-a aniversări a Armatei și 
Flotei maritime militare sovietice.

Au participat general-locotenent 
Ion Hortopan. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale si șef al 
Marelui Stat Major, general-locote
nent Gheorghe Gomoiu, adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului Politic Su
perior al Armatei, Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, generali și ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale. /

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, atașați militari, aero și 
navali, alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Cu ocazia celei de-a 62-a aniversări 

a Armatei și Flotei maritime mili-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Jocurile Olimpice de iarnă
LAKE PLACID 22 (Agerpres). — 

Cea de-a 10-a zi a Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Lake Placid a 
avut ca punct de atracție proba 
masculină de slalom special, dispu
tată pe pirtia de pe „Whiteface 
Mountain", unde schiorul suedez 
Ingemar Stenmark a reușit să cîș- 
tige a doua medalie de aur, după ce 
fusese învingător și în slalomul uriaș.

La biatlon, în proba de ștafetă 
4X7,5 km, disputată pe un timp ge
ros pe pîrtiile de la Adirondak, locul 
întîi a revenit selecționatei U.R.S.S 
(Alikin, Tihonov, Barnașov, Alla- 
bievja,, .înregistrată cu timpul, 
lh334’03”2'?Z100. ' ; ' ,

taymijlocul unui interes.^ideo&eUti 
Cir <;_> <ș Mj.siv -ib

Festivalul pionieresc pe gheață (ediția a III-a)
Azi, 23 februarie, la patinoarul ar

tificial „23 August" din Capitală — 
incepind de la ora 17 — are loc Festi
valul pionieresc pe gheață, manifes
tare organizată în cadrul etapei de 
iarnă a competiției sportive, naționale 
„Daciada". Organizatorii acestei ma
nifestări anuale, ajunsă la ediția a 
III-a : Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, C.N.E.F.S, și M.E.I.

Programul cuprinde, printre alte

cerut două luni de muncă : repara
rea, unei linii automatizate, din tur
nătoria de fonte. speciale, instalația 
care furnizează formele pentru tur
narea blocurilor motor pentru trac
torul de 45 cai putere. La revizia 
precedentă, de acum un an. aceeași 
operațiune s-a făcut în patru săp- 
tămîni. Acum, echipele de mecanici 
ale maiștrilor Andrei Ballo și Tică 
Nicolae, hidraulicienii maistrului 
Gheorghe Chivu și ai subingineru- 
lui Iancu Lupu, energeticienii lui 
Constantin Coman, montorii maiș

trilor Mihai Daradics și Ioan Tu
dor, sculerii subinginerului loan 
Ganciu de la atelierul mecanic, în 
total vreo sută treizeci de oameni, 
au readus la parametrii inițiali de 
funcționare instalația respectivă in 
numai 212 ore, adevărată perfor
manță în acest domeniu.

Oricine s-ar putea întreba: ce 
semnificație are această perfor
manță tehnică în contextul unor 
secvențe electorale ?

— Nu ne putem bizui decît pe 
ceea ce cu mintea, cu mîinile și 
priceperea noastră facem — îmi 
spune inginerul Eugen Popescu. 
Alegerile care vin nu constituie un 
act festiv, ci o etapă în activitatea 
noastră de oameni ai muncii și de 
cetățeni, o etapă importantă de 
transpunere în viață a programului 
partidului, iar rezultatele muncii 
noastre ne fac să venim cu capul 
sus în fața urnelor unde sîntem 
chemați să votăm. în fond, votul 
nostru este munca noastră, iar con
știința misiunii împlinite — actul 
suprem al drepturilor și îndatoriri

La această vizită au participat 
Alteța Sa Al-Sharif Abdul Hamid 
Sharaf, prim-ministru, și Alteța Sa 
prințul Raad Bin Zeid.

în cursul dimineții, înaltul oaspete 
a vizitat instalațiile sportive, unităti 
șt complexe turistice din stațiunea 
Predeal.

Regele Hussein a formulat cuvinte 
de înaltă apreciere pentru atenția 
deosebită acordată de conducerea 
statului nostru asigurării unor con
diții din cele mai bune de odihnă 
și recreere oamenilor muncii din țara 
noastră.

tare sovietice, la Monumentul eroilor 
sovietici din Capitală a avut loc, vi
neri dimineață, solemnitatea depu
nerii de coroane de flori din partea 
Ministerului Apărării Naționale și 
Consiliului popular al municipiului 
București.

A fost, de asemenea, depusă o co
roană de flori din partea Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Au participat general-colonel Marin 
Nicolescu, adjunct al ministrului apă
rării naționale, Dumitru Necșoiu, vi
cepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al municipiului 
București, . generali și ofițeri supe
riori, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, general-maior A. M. Kuciu- 
mov, atașatul militar, aero și naval al 
U.R.S.S. in țara noastră, membri ai 
ambasadei.

Au fost de față atașați militari a- 
creditați la București.

în cursul aceleiași zile au fost de
puse coroane și jerbe la monumen
tele și cimitirele ostașilor sovietici de 
la Jilava, Herăstrău și din alte loca
lități ale țării.

(Agerpres)

ia Lake Placid au continuat întrece
rile competiției de patinaj artistic, 
din cadrul Jocurilor Olimpice. De- 
monstrind o formă remarcabilă mai 
ales în exercițiile libere, patinatorul 
englez Robin Cousins a cucerit titlul 
olimpic cu 189,48 puncte. în proba 
feminină, după desfășurarea progra
mului scurt, în fruntea clasamentului 
se află Anett Poetzsch (R.D. Ger
mană) cu 85,80 puncte.

După 10 zile de întreceri, în clasa
mentul pe medalii conduce U.R.S.S. 
(9 medalii de aur, 5 de argint și 5 de 
bronz), urmată de R. D. Germană 
(7—7—6), S.U.A. (4—3—2), Austria 
(3—1—2), Suedia (3—0—0), Norvegia 
(1—3-5) etc. .. . . . ............

le : ceremonial de deschidere ; ta
blouri coregrafice reprezentînd acti
vități de învățătură, muncă, cultu- 
ral-artistice, sportive și recreativ-dis- 
tractive ; demonstrații individuale de 
patinaj artistic ale campionilor 
României ; concursuri de patinaj vi
teză și ștafete distractive. în par
tea a doua : întîlnirea de hochei pe 
gheață dintre reprezentativele de ju
niori ale României și Bulgariei.

lor noastre cetățenești. După calcu
le. ar fi. trebuit să. încheiem ope
rațiunea despre care vă vorbeam 
mai înainte, ca'm prin preajma ale
gerilor. Am încheiat-o la 12 fe
bruarie.

Pînă la 9 martie vor fi alte și 
alte de făcut căci munca nu așteap
tă. Și, mai ales, nu ne permite con
știința să o lăsăm să aștepte.

Nu este adevărat că prima între
prindere brașoveană cu care dau 
ochii cei ce vin în „orașul de sub

Tîmpa" pe șoseaua cu plopi dinspre 
București ar fi „Steagul roșu". Și 
mai către punctul sudic extremis al 
orașului se află „Aurora", vestită 
fabrică de bere, de vîrstă centena
ră. unde, în afara unui milion de 
sticle îmbuteliate pe zi, se produc 
lichioruri fine și băuturi nealcooli
ce cu arome din fructe de pădure. 
Aici, sub conducerea inginerului 
Aurel Pistrițu, lucrează peste 500. 
de specialiști în fabricarea înspu- 
matei băuturi care face deliciul 
meselor brașovene, oameni ai unei 
vechi și prețuite meserii. Deși rela
tiv strîns, colectivul acestei între
prinderi dă o producție globală 
anuală de peste o jumătate de mi
liard de lei, productivitatea pe om 
al muncii apropiindu-se. în 1979, 
de 860 000 lei. Pretutindeni, în ciuda 
unor lucrări de extindere și moder
nizare, curățenie de farmacie, or
dine șl disciplină severă. Acolo 
unde se livrează zilnic 23—24 va
goane de bere pe zi. nici un om 
„grizat". Dealtfel, jumătate din co
lectiv sînt femei.

în cursul după-amiezii, șeful sta
tului iordanian a fost oaspete al 
Brașovului. Vizita a oferit regelui 
Hussein, celorlalți oaspeți iordanieni 
posibilitatea de a cunoaște realizările 
obținute aici în domeniul construc
țiilor, grija permanentă acordată de 
statul nostru ridicării continue a ni
velului de trai material și spiritual 
al tuturor locuitorilor tării.

Seara, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Brașov a oferit o masă în 
onoarea regelui Hussein al Iordaniei.

Plenara Comisiei Naționale 
pentru UNESCO

Vineri s-au desfășurat la Bucu
rești lucrările ședinței plenare a Co
misiei Naționale a Republicii Socia
liste România pentru UNESCO, 
Plenara a dezbătut modul de înde
plinire a sarcinilor ce decurg din ho- 
tărîrile celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, din cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind dez
voltarea cooperării și colaborării in
ternaționale în domeniul educației, 
științei și culturii, în interesul des
tinderii și asigurării păcii interna
ționale.

Au fost prezentate informarea pri
vind activitatea comisiei în cursul 
anului 1979 și planul de activitate 
pentru anul 1980.

în încheierea lucrărilor, cei pre
zenți au adresat o telegramă tova
rășului Nicolae Ceaușescu prin care 
exprimă hotărîrea lor de a contribui 
la înfăptuirea obiectivelor politicii 
internaționale a României socialis
te, susținînd activ eforturile pentru 
asigurarea păcii, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Cronica zilei
Vineri dimineața, în aula Acade

miei „Ștefan Gheorghiu" a avut loc 
festivitatea de închidere a celei de-a 
doua serii a cursurilor postuniversita
re de comerț exterior și cooperare 
economică internațională, organizate 
de Academia „Ștefan Gheorghiu" și 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

Au participat tovarășii Leonte 
Răutu, președintele consiliului de 
conducere și rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", precum și re
prezentanți ai conducerii Ministeru
lui Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, cadre di
dactice, cursanți.

în încheiere, participanții au adop
tat textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

★
La Academia de științe sociale și 

politice . a avut loc, vineri., 'dezba-, 
terea științifică cu tema „Știință și 
contemporaneitate. Noile realizări în 
domeniul științei și tehnologiei și 
noile aspecte ale impactului lor so
cial".

La dezbatere au participat aca
demicieni, oameni de știință din 
diferite domenii de cercetare fun
damentală și aplicativă, specialiști 
din unități economice, cadre didac
tice, cercetători.

Comunicările prezentate au evi
dențiat concepția P.C.R., a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la rolul 
tot mai important al științei și teh
nicii ca factori determinanti ai dez
voltării societății. (Agerpres)

— Ați văzut vreun cofetar lacom 
la prăjituri ? .— ne spune Aurel
I’istrițu. La 9 martie votăm, dar nu 
livrăm la desfacere decît băuturi 
nealcoolice. E obiceiul pămîntului. 
„Aurora" nu va lipsi însă de pe 
mesele victoriei în alegeri a Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste 1

„Nivea" împlinește 54 de ani. Și 
la vii-sta aceasta care începe să de
vină respectabilă, frumusețea ei 
este tot mai plină de prospețime. 
Silvia Boiceanu, directoarea fabri
cii, ne anunță noutățile pentru 
8 martie — Ziua femeii — și 9 mar
tie : apa de toaletă „Revin", caseta: 
cosmetică pentru voiaj „Contur", 
gama de creme tonice-nutritive 
„Cleștar" și o nouă pastă de dinți 
„Nivea" cu ulei de ienupăr. Prilej 
de a vorbi cu inginera aflată în 
fruntea colectivului celor 700 de fe
mei în halate albe — din mijlocul 
cărora au fost propuse pe liste, în 
apropiatele alegeri, 6 candidate — 
despre atmosfera electorală.

— Cu pasiune, cu inimă, cu dă
ruire, nu poți avea decît rezultatele 
așteptate .— îmi spune Silvia Boi
ceanu. Da, analizăm, discutăm vii
torul, recoltăm inițiative, toata 
acestea năseîndu-se dintr-o adevă
rată emulație de idei în care spiri
tul cetățenesc își spune răspicat 
cuvîntul. Vorbim despre calitatea 
vieții, și e normal, doar despre via
ta noastră mereu mai bogată e vor
ba ! O idee majoră străbate in 
aceste zile toate dezbaterile brașo
venilor, în întîmpinarea alegerilor. 
Cum să se impună în oraș, în co
lectivitate. fiecare cetățean al aces
tei mari urbe, și cum să ne impu
nem Brașovul și mai mult în ființa 
tării, a patriei noastre, așa cum ne 
impunem țara, prin politica internă 
și externă a partidului nostru, in
tre popoarele lumii !

Documente ale celui de-al VIII-lea 
Congres al P.M.U.P.

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
Agenția poloneză de presă — P.A.P,
— a difuzat hotărîrea celui de-al 
VIII-lea Congres al P.M.U.P.. desfă
șurat recent la Varșovia. Cel de-al 
VIII-lea Congres — se spune in ho- 
tărire — constată că Comitetul Cen
tral a condus corect înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare social-econo- 
mică a tării și, ca urmare,- in toate 
ramurile de bază ale economiei na
ționale și vieții sociale au fost obți
nute realizări trainice.

în legătură cu viitorul cincinal, în 
hotărîre se arată că, in 1981—1985, 
venitul real calculat pe locuitor va 
spori cu 10—12 la sută, iar salariul 
mediu real al lucrătorilor din secto
rul socializat al economiei naționale
— cu 9—11 la sută. în această peri
oadă vor spori în continuare cheltu
ielile statului pentru ajutoare socia
le, pentru pensii. în următorii cinci 
ani vor fi date în folosință 1,7 mili
oane apartamente.

în actualele condiții externe com
plexe — continuă hotărîrea — dato
rită greutăților crescînde legate de 
obținerea unor livrări sporite de 
materii prime, in contextul necesită
ții acoperirii, de către economia na
țională a consecințelor creșterii pre
țurilor pe pletele mondiale și al ac
țiunilor protecționlste ce se intensi
fică în țările capitaliste, in perioada 
1981—1985 creșterea consumului, ve
niturilor și salariilor reale va fi po
sibilă numai în condițiile unei mai 
bune folosiri a resurselor existente- 
de energie, materii prime și mate
riale. a fondurilor fixe, resurselor de 
muncă, a calificării oamenilor.

Trebuie să ne străduim ca venitul 
național să sporească în 1981—1985 
cu 14—18 la sută, factorul principal 
de creștere urmînd să fie spori
rea eficienței economice, în principal 
pe calea reducerii cheltuielilor de 
producție și a sporirii productivității, 
muncii — se spune în document.

în 1981—1985 va interveni o creș
tere cu 20—24 da sută a producției 
industriale. Una din condițiile de 
bază pentru ' realizarea obiectivelor 
dezvoltării social-economice a tării 
stabilite pentru anii ’80 este satisfa
cerea cererii crescînde de combusti
bil și energie. Este necesar să fie 
continuată activitatea pentru dezvol
tarea continuă a energeticii, inclusiv 
a celei nucleare. în 1981—1985, pro
ducția de energie electrică urmează 
să sporească cu.24—28 la sută.

Este necesar să se intensifice ac
țiunile îndreptate spre asigurarea, 
prin forțe proprii, a aprovizionării cu 
alimente și cu materii prime agrico
le. să se tindă spre echilibrarea în 
1985 a soldului export-import la pro
dusele alimentare și furaje. Partidul 
și sțatul vor sprijini dezvoltarea pro
ducției in toate sectoarele agricultu
rii. în 1981—1985, producția agricolă 
urmează să sporească cu 12—13 la 
sută.

Cu cel puțin 17 la sută urmează să 
sporească în 1981—1985 ponderea 
producției industriale destinate ex
portului. Dezvoltarea acestei sfere 
impune concentrarea de investiții 
capitale pentru modernizarea acelor 
sectoare și ramuri ale industriei, ale 
căror produse dețin o poziție traini
că pe piețele străine și au perspec
tive să fie exportate in condiții de 
eficiență ridicată. Producției pentru 
export trebuie să i se asigure prio
ritate. Totodată este necesar să se 
continue activitatea pentru raționali
zarea importului.

Stabilind, într-un capitol separat, 
sarcinile luptei pentru pace și pro
gres social pe arena mondială, hotă- 
rîrea Congresului exnrimă aprobarea 
deplină a activității C.C. și a primului 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward 
Gierek, în perioada dinainte de Con
gres, constatînd că ea slujește bine 
întăririi securității, suveranității și 
prestigiului Poloniei, creșterii rolu
lui ei in lupta pentru pace și pro
gres social.

Este relevată, de asemenea, dez
voltarea multilaterală a conlucrării 
Poloniei cu alte țări socialiste, sub- 
llniindu-se importanța deosebită pe 
care o au întîlnirile conducătorilor 
partidelor din aceste țări.

în continuare se subliniază că se 
va acționa în favoarea consolidării 
securității și dezvoltării colaborării în 
Europa, pentru înfăptuirea deplină si 
integrală a Actului final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Eurooa. Vom năzui spre asigura
rea desfășurării cu succes a întîlnirij 
de la Madrid. Vom acționa consec
vent in scopul slăbirii încordării in
ternaționale și soluționării conflicte
lor pe cale pașnică.

Acționînd neabătut pentru Întărirea

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2<, 

25 și 26 februarie. In țară :. Vreme în 
curs de încălzire. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea precipitații slabe, izolate, sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.

TRAGERE LOTO 2
în ultima zi a acestei săptă- 

mîni, Administrația de Stat 
Loto-Pronosport organizează o 
nouă tragere Loto 2. Așadar, par- 
ticipanților la acest atraativ sis
tem de joc li se oferă o nouă 
posibilitate de a obține autotu
risme sau importante sume de 
bani de valori variabile și fixe ; 
pentru atribuirea acestora se 
efectuează trei extrageri, în con
tinuare, a cite patru numere fie
care, totalizînd 12 numere din 

unității ideologice a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
P.M;U.P. va dezvolta activ colabora
rea cu partidele comuniste și munci
torești din Europa și din ■. întreaga 
lume — relevă .hotărîrea.

Pe baza succeselor obținute pînă 
acum în activitatea internațională, 
P.M.U.P. va aduce o contribuție crea
toare,. demnă la cauza socialismului,’ 
progresului și păcii în intreaga lume.

în capitolul hotăririi intitulat „Ro
lul conducător ah partidului și unita
tea poporului — garanția dezvoltării 
socialiste a Poloniei" se . subliniază că 
la întărirea unității poporului slujește 
conlucrarea P.MiU.P. cu Partidul Ță
rănesc Unit și cu Partidul Democra
tic. P;M.U.P. și partidele aliate con
stituie nucleul politic al Frontului 
Unității Poporului. Sînt necesare 
consolidarea Frontului Unității Po
porului, lărgirea. acțiunilor și perfec
ționarea funcțiilor lui, este necesar 
să se contribuie la dezvoltarea iniția
tivelor pe. scară națională și locală.

Sarcina întregului partid este de a 
acționa - permanent pentru extirparea 
din conștiință a concepțiilor politice 
și ideologice conservatoare, care con
travin principiilor construcției socia
liste și dăunează unității poporului, 
concepții sprijinite de adversarii so
cialismului.

întărirea rolului conducător al 
P.M.U.P. — forța principală și avan
garda poporului polonez — este o 
sarcină de cea mai mare importanță 
și principala obligație a. tuturor in
stanțelor și organizațiilor' de partid, 
a tuturor membrilor de partid, se 
arată în hotărîre.

Este necesar să se. perfecționeze în 
permanență criteriile aprecierii ju
dicioase și principiale a cadrelor, de 
conducere, aplicî’ndu-se principiul in 
baza căruia cel care dețin funcții de 
conducere trebuie să se caracterizeze 
printr-o excelentă pregătire , profe- 

■ sională și • capacități organizatorice, 
printr-un' înalt nivel .ideologic și de 
disciplină, modestie ;șisimț auto
critic, răspundere și curaj în ac- 
țiurte, intransigență în lupta împotriva 
tuturor manifestărilor de reavoință 
și nedreptate.

în Rezoluția cu privire la „Menține
rea păcii, încetarea cursei înarmărilor 
și continuarea politicii de destindere", 
adoptată de cel de-al VIII-lea Con
gres al P.M.U.P., se arată că destin
derea este o realizare comună a po
poarelor și statelor din Europa și, 
datorită ei, în ultimul deceniu s-a 
pornit pe calea dialogului, acordu
rilor, a edificării încrederii. Toate 
acestea au dus la adîncirea sentimen
tului popoarelor europene că au un 
destin comun și la răspunderea lor 
comună pentrti securitatea întregului 
continent. ’Vrem ca apropiata intîl- 
nire de la Madrid a reprezentanților 
statelor semnatare ale Actului final 
de la Helsinki să devină o elocventă 
confirmare a acestui fapt, se spune 
in rezoluție.

Documentul subliniază că, in acest 
moment deosebit, care definește dez
voltarea continuă a Întregii situații 
ințernaționale, este nevoie mai mult 
cai oricîn'd --de''' tbhluerarea tuturiSr 
fofțeîob". . P<icii'’■SI îbaliâmului pentru 
mfențînfe?ea‘ sufcceSdloî’ obținute îh 
procesul destinderii, pentru conti
nuarea lui și pentru; a-1. tace irever
sibil.

Rezoluția apreciază că o deosebită 
importanță ar avea, astăzi convocarea 
cît mai grabnică a unei conferințe 
privind destinderea militară și ; de
zarmarea în Europa și salută decla
rația făcută de E. Gierek ca această 
conferință să aibă loc la Varșovia. 
Totodată, rezoluția cheamă la re
nunțarea la hotărîrea N.A.T.O. pri
vind producerea și amplasarea in 
Europa occidentală de. noi tipuri ,de 
arme racheto-nucleare, la trecerea 
la tratative privind limitarea arma
mentelor racheto-nucleare cu rază 
medie de acțiune, lichidarea impa
sului . și realizarea unui acord la 
tratativele de la Viena, la înviora
rea negocierilor. în Comitetul pentru 
dezarmare al O.N.U. de la Geneva.

îh apelul în legătură cu alegerile 
pentru Seimul R.P. Polone și con
siliile populare voievodale, care 
vor avea loc la 23 martie, cel de-al 
VIII-lea Congres al P.M.U.P. chea
mă pe toți polonezii și polonezele 
să adopte programul de dezvoltare 
a Poloniei și de adîncire a democra
ției socialiste, trasat de Congres ca 
platformă politică electorală a Fron
tului Unității Poporului.

De asemenea, Congresul al VIII-lea 
al P.M.U.P. a adoptat o hotărîre pri
vind gospodărirea complexă a Vis- 
tulei și utilizarea rezervelor de apă 
ale țării.

Se vă produce ceată mai ales diminea
ța și seara. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus, 9 și plus un 
grad, maximele.. între minus 2. și plus 
8 grade. In București î Vreme în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi tem
porar noros, favorabil precipitațiilor 
slabe. Vîntul va sufla slab pini la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 3 șl minus 1 grad, 
iar cele maxime între plus 2 șl plus 6 
grade. (Comeliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

75. Cîștigul maxim pe o variantă 
este un autoturism „Dacia 1 300", 
iar cel minim este de 100 lei. Bi
letul de participare Costă 10 lei 
și poate ’ fi completat cu . o va
riantă achitată integral sau cu 
patru variante achitate în cotă 
de 25 la sută ; indiferent de cota 
jucată, fiecare, bilet are drept 
de ciștig la toate extragerile. 
Azi, 23 februarie, este ultima 
zi pentru procurarea biletelor.

• PE PODIUMUL DE 
PREMIERE: 10 REALI
ZĂRI TEHNICO-ȘTIINȚI
FICE. Potrivit unei vechi tra
diții. în Polonia au fost desem
nate și aduse la cunoștința pu
blicului zece din cele mai im
portante realizări tehnico-știin- 
tifice poloneze ale anului ce a 
trecut. Juriul a selecționat, prin
tre altele, elicopterul „Sokol", 
primul aparat de zbor din aceas
tă categorie fabricat în Polonia: 
aparatajul pentru- producerea 
monocristalelor destinate laseri- 
Ior ; tehnologia pentru utiliza
rea cit mai completă a cărbu
nilor energetici, inclusiv pentru 
transformarea deșeurilor rezul
tate în produse chimice si gaz ; 
un sistem nou de stilpi de susți

nere utilizați în mine; o varieta
te nouă de raniță de înalt ran
dament. Criteriul principal de 
selecție l-a constituit valoarea 
practică și eficienta realizărilor 
respective pentru economia na
țională poloneză.

• DEGUSTĂTOR DE 
...APĂ. înainte de a lua dru
mul spre conductele Parisului, 
apa din Sena, epurată, dar 
care nu este încă potabilă, se 
testează la un ’centru de... degus
tare. Șeful centrului, ing. Simo
ne Rigal, specializată în hidrau
lică, precum și întreaga sa echi
pă au un simț al gustului deo
sebit de dezvoltat, care îi ajută 
să detecteze indicii oricît de 
discrete de poluare. Desigur, în 
cazurile cele mai evidente, 
probele de apă nu se degustă,

pentru ca eventualele substan
țe nocive să nu-i contamineze 
pe acești temerari. Dacă însă 
apa pare acceptabilă, dar prezin
tă anume particularități, este 
notat „gustul" ei : cel de mu
cegai semnalează prezenta pesti- 
cidelor sau a algelor ; cel amar 
— al produselor ’chimice ș.a. 
Principala condiție impusă de 
profesiunea de degustător ? — 
abținerea de la fumat si de la 
alimentele' picante, pentru a se 
păstra intact gustul educat prin
tr-o îndelungată experiență.

• VIAȚA FĂRĂ TELE
VIZOR... 42 de familii japo
neze au consimțit să ia parte 
la un original experiment socio
logic : timp de o lună au renun
țat la vizionarea oricărui pro
gram de televiziune. Rezulta

tul ? Unele familii au rezistat 
doar o săptâmînă, altele — două, 
după care au decis să dea din 
nou drumul televizorului. Numai 
puține familii au rezistat pînă 
la împlinirea lunii. în casele 
unde televizorul a rămas inchis 
o lună încheiată, copiii erau 
foarte nervoși că nu li s-a per
mis vizionarea emisiunilor des
tinate lor, bărbații se duceau să 
vizioneze în baruri meciurile 
preferate, unii dintre ei au 
început să bea mai mult ca de 
obicei, iar cei mai multi au sufe
rit de... insomnie.

• „RECONVERSIU- 
NE" CELULARĂ. Â?a nu-

mitul „factor de creștere a ner
vilor" (NGF). descoperit în 1952 
de către cercetătoarea italiană 
Rita Levi-Montalcini, a produs 
o adevărată revoluționare a 
neurobiologiei moderne. NGF 
a fost și este încă singura sub
stanță chimică cunoscută capa
bilă să stimuleze creșterea și 
diferențierea celulelor nervoase 
nemature. De curind. aceeași 
cercetătoare a semnalat o nouă 
și senzațională proprietate a 
NGF : într-un organism aflat 
în curs de dezvoltare. NGF 
poate transforma celulele glan
dulare partial specializate in 
celule nervoase. Cercetătorii au 
injectat NGF în glandele su
prarenale ale unor șobolani, atit

în perioada de viață intraute
rină, cît și în perioada postna- 
tală. și au constatat că o parte 
din celulele suprarenale nematu
re s-a transformat în celule 
nervoase.

• CINEMATOGRAF 
AUTOMATIZAT. In locul 
ghișeului de bilete obișnuit este 
instalat un automat de genul 
celor din stațiile de metrou, nu
mai că are o sarcină mai com
plexă, trebuind să elibereze 
spectatorilor bilete pentru locu
rile libere și să marcheze ocu
parea acestora. Biletul în cauză 
e, de fapt, o fișă de hîrtie cu 
un strat magnetic pe care sînt 
notate citeva cifre, reprezentind 
rîndul, locul, ora la care începe 
proiectarea filmului. La intrarea 
în sală se află un controlor...

automat, iar filmul este rulat și 
el de un automat ce reincarcă 
singur casetele și reglează cali
tatea imaginii. Această aparatu
ră a fost realizată de un grup de. 
oameni de știință de la Institu
tul sovietic de cercetări cinema
tografice.

• PENTRU A LINIȘTI 
TAMISA. Ideea construirii u- 
nei bariere în calea apelor Ta- 
misei, pentru prevenirea unor 
eventuale revărsări, a fost pro
pusă încă în anul 1972 de ingi
nerul Charles Draper. Este vor
ba de niște porți rotitoare cu 
zece deschideri, dintre care șase 
permit trecerea vapoarelor. în 
perioade normale, ele stau „la 
orizontală", la nivelul albiei, 
pentru ca, atunci cînd situația 
impune, să fie rotite printr-un

sistem hidraulic, consțituindu-se 
într-un baraj înalt cit' un imobil 
cu cinci etaje. Deși „porțile" 
vor cîntări 3 200 de tone fiecare, 
ele vor putea fi „înălțate" în 
circa 30 de minute, realizînd o 
barieră lungă de 571 metri.

• HIPOPOTAMI... ÎN 
CENTRUL EUROPEI. Frag
mente bine conservate de sche
let al unor strămoși ai hipopo
tamului au fost descoperite în 
valea riului Werra. din sud- 
vestul R.D.G. Specialiștii acordă 
o deosebită importantă descope
ririi, întrueft' este prima de a- 
cest fel în zona respectivă. Pină 
acum, urme ale prezentei in 
Europa ale acestei specii origi
nare din Africa au fost găsite 
doar în sud-vestui continentului, 
nedepășind granița Dunăre-Rln.
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Presa iordaniană despre importanța dialogului la nivel 
inalt de la București*

AMMAN 22 (Agerpres). — Ziarele iordaniene consemnează impor
tanța noului dialog la nivel înalt româno-iordanian, reliefind contribuția 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
din Orientul Mijlociu.

Intr-un comentariu consacrat vizi
tei oficiale pe care o întreprinde în 
tara noastră Maiestatea Sa regele 
Hussein Ibn Talal al Regatului Ha,- 
șemit al Iordaniei, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, zia
rul iordanian „AI Rai“, organ al Uni
unii Naționale Arabe din Iordania, 
subliniazăt că aceasta va servi cauza 
păcii și justiției în Orientul Mijlociu. 
„Convorbirile ce au loc între regele 
Hussein și președintele Nicolae 
Ceaușescu — sc,rie ziarul — au o 
semnificație deosebită, avînd în ve
dere poziția Iordaniei în lumea arabă 
și sprijinul pe care-1 acordă Româ
nia soluționării situației din Orientul 
Mijlociu. Fără îndoială că întilnirea 
se va încheia cu rezultate pozitive 
pe linia amplificării prieteniei și co
laborării între cele două țări, a spo
ririi eforturilor comune pentru îm-

în vederea soluționării conflictului

climatului international, 
păcii și colaborării în

bunătățirea 
a întăririi 
lume".

La rîndul 
engleză „Jordan Times' 
ză : „România și Iordania își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu deteriora
rea destinderii internaționale și spo
rirea tensiunii în relațiile dintre state 
în diferite zone ale lumii. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a evidențiat 
necesitatea ca toate disputele dintre 
state să fie soluționate pe calea nego
cierilor, iar în relațiile dintre ele să 
se renunțe definitiv la folosirea for
ței și la amenințarea cu forța. Cei 
doi conducători s-au pronunțat pentru 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, înfăptuirea dreptului 
poporului palestinian la autodetermi
nare, precum și pentru crearea unui 
stat palestinian independent".

său, cotidianul de limbă 
consemnea-

Necesitatea adoptării unei declarații asupra neintervenției
și neamestecului in treburile interne ale altor state 
subliniată la reuniunea plenară a reprezentanților țărilor 

nealiniate
NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager- 

pres). — La sediul din New York 
al Națiunilor Unite au început, joi, 
lucrările unei reuniuni plenare a re
prezentanților țărilor nealiniate — 
informează agenția Taniug. Partici- 
pantii au convenit să procedeze la 
o analiză largă și 
ției internaționale, 
ultima perioadă, o 
majore.

Potrivit aceleiași 
teri s-a subliniat necesitatea activi
zării mișcării de nealiniere și a co
ordonării eforturilor în vederea 
elaborării proiectului unei declarații 
asupra neintervenției și neamestecu
lui în treburile interne ale altor

deschisă a situa- 
care prezintă, în 
serie de pericole
surse, în dezba-

state, astfel încît, prin consultări în
tre țările nealiniate și alte state, să 
se ajungă la adoptarea acestei de
clarații, prin consens, la viitoarea 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

Agenția Taniug precizează că la 
reuniune s-a hotărît ca grupul de 
lucru al țărilor nealiniate să se în
trunească în luna martie pentru a 
examina această problemă.

în cadrul reuniunii, reprezentan
tul Cubei, în calitatea sa de repre
zentant al țării care deține președin
ția 
tat 
lor 
ne

mișcării de nealiniere, a prezen- 
un raport asupra activității țări- 
nealiniate la cea de-a 34-a sesiu- 
a Adunării Generale a O.N.U.

HAMBURG

Forumul științific european
și-a încheiat dezbaterile generale

HAMBURG — (Corespondentă de 
la trimisul nostru special, Du
mitru Ținu). După încheierea 
dezbaterilor generale; lucrările Fo
rumului știintifiâ ’ ■ejiț-ojiiJșn (jfș ’ la 
Hamburg, lă ’care' ' participă oa
meni de știință din cele 35 de state 
semnatare ale Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coopera
re în Europa, se desfășoară în mai 
multe grupe de lucru, potrivit pro
blemelor aflate pe ordinea de zi : 
energia și noi surse energetice, agri
cultura și producția alimentară, cer
cetarea medicală, mediul înconjură
tor, urbanismul și dezvoltarea socia
lă. Discuțiile pe aceste teme au loc, 
în principal, pe baza a peste 120 de 
referate și comunicări științifice pre
zentate de academii, instituții de 
cercetare, de renumiți savanti din ță
rile participante.

Din partea 
românești au 
ferate care acoperă, 
domeniile ce f__ .___ . _______
dezbaterilor forumului de Ja Ham
burg. Șeful delegației române, pfdf. 
Mircea Malița, a prezentat comuni
cări -în legătură cu experiența și 
preocupările țării noastre în dome
niul dezvoltării sociale. Ing. Viorica 
Dobrescu a prezentat preocupările 
de ordin științific și tehnic ale 
României privind dezvoltarea bazei 
energetice în viitorul cincinal și în
tr-o perspectivă mai îndepărtată, iar 
Constantin Niță a. prezentat conți
nutul comunicărilor instituțiilor de 
specialitate din tara noastră privind 
dezvoltarea agriculturii românești, 
a cercetării științifice în acest 
domeniu.

instituțiilor științifice 
fost prezentate opt re- 

-L practic, toate 
formează , Obiectul

EVOCARE A REALIZĂRILOR ROMÂNIEI SOCIALISTE. In cadrul unei 
întîlniri la Asociația ziariștilor polonezi, ambasadorul României la 
Varșovia, Ion Cosma, a înfățișat pe larg activitatea desfășurată de partidul 
și poporul nostru in ultimii cinci ani pentru dezvoltarea economico-socială 
a României, linia politică generală, obiectivele și orientările fundamentale 
ale evoluției societății românești în următoarea etapă, stabilite de Con
gresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român. Au fost relevate inițiativele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, menite să asigure creșterea continuă a 
contribuției României la soluționarea problemelor lumii de azi, în interesul 
tuturor națiunilor, al destinderii și păcii.

O ÎNTRUNIRE DESFĂȘURATA 
I SUB AUSPICIILE PROGRAMULUI 

ALIMENTAR MONDIAL (P.A.M.), 
Iîn cadrul căreia au fost anunțate 

contribuții în valoare de 333 milioa
ne dolari cu titlu de asistentă pen- 

Itru solutionarea problemelor de 
hrană cu care sînt confruntate ță
rile în curs de dezvoltare, a avut 
loc la sediul O.N.U. din New York. 
Obiectivul stabilit de Națiunile 
Unite în acest domeniu pentru pe
rioada 1981—1982 este de un miliard 

Ide dolari. De la lansarea acestui 
program, în 1963, au fost angajate 
sume în valoare de 4,4 miliarde do- 

. lari, în vederea realizării a circa 
1 000 de proiecte în 109 țări.

1 PRIMIRE LA LUANDA. Jose 
I Eduardo dos Santos, președintele

R.P. Angola, președintele M.P.L.A.
— Partidul Muncii, a primit, la 

I Luanda, delegația sindicală congo
leză, condusă de Jean Michel Bo- 
kamba Yangouma, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 

ICongolez al Muncii, secretar general 
al Confederației sindicale congoleze. 
Președintelui angolez i-a fost în- 
mînat un mesaj din partea pre
ședintelui R.P. Congo, Denis Sassou- 
Nguesso.

O „SAPTAMINA ROMÂNEASCĂ" 
a fost inaugurată la Universitatea I Ottawa. In cadrul manifestării sînt 
prezentate expozițiile „România 

I astăzi", „Lupta poporului român 
pentru unitate și independentă na
țională oglindită în artele plastice", 

. ’ precum și o expoziție de publicații 
periodice și literatură social-politi- 

| că. Cărțile, revistele și periodicele 
expuse vor fi donate bibliotecii uni- 

|__ versității.

O REUNIUNE EXTRAORDINARA 
AFRICANA LA NIVEL ÎNALT va avea 
loc, la Lagos (Nigeria), în perioada 
26-29 aprilie 1980, informează a- 
genția Suna. Conferința amintită, 
consacrată discutării situației eco
nomice și politice din Africa, a fost 
convocată în baza rezoluției adop
tate la Monrovia, în iulie anul tre
cut, de reuniunea la nivel înalt 
a Organizației Unității Africane 
(O.U.A.). Consiliul Ministerial al 
O.U.A., întrunit recent la Addis 
Abeba, a aprobat convocarea reu
niunii extraordinare.

ETATIZAREA UNOR TERENURI 
ARABILE IN NICARAGUA. Prin- 
tr-un decret, Guvernul de Recon
strucție Națională din Nicaragua a 
dispus trecerea in patrimoniul sta
tului a unor suprafețe de cîteva mii 
de hectare teren arabil. S-a preci
zat că un alt decret, care este in 
curs de elaborare, vizează etatizarea 
tuturor terenurilor arabile neculti
vate, ca și a celor care se află in 
posesia persoanelor ce aveau legă
turi cu fostul regim somozist.

POPULAȚIA OLANDEI se cifra, 
la 1 ianuarie 1980, la 14 090 500 lo
cuitori — s-a anunțat la Haga.

ÎNTÎLNIRE LA 
pitala Bulgariei a 
nire între Todor 
cretar al C.C. al 

’Joergen Jensen, 
din Danemarca, aflat într-o vizită 
în Bulgaria. După cum informează 
agenția B.T.A., au fost examinate 
relațiile dintre P.C.B. și P.C.D., pro
bleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, aspecte 
ale situației internaționale actuale.

ARESTAREA UNOR TERORIȘTI 
LA TORINO. Doi membri ai gru
pării teroriste care se autointitulea
ză „Brigăzile roșii", urmăriți pentru 
participarea la răpirea și asasinarea 
președintelui Consiliului Național 
al Partidului Democrat-Creștin Ita
lian, Aldo Moto, au fost arestați la 
Torino.

SOFIA. în ca- 
avut loc o întîl- 
Jivkov, prim-se- 
P.C. Bulgar, și 

președintele P.C.

ORGANUL SUPREM ELECTO
RAL DIN PERU a validat înscrie
rea în Registrul electoral oficial a 
unor noi formațiuni politice de 
stingă, care au dreptul de a parti
cipa la scrutinul prezidențial și par
lamentar de la 18 mai cu candidați 
proprii. Este vorba de Partidul Re
voluționar al Oamenilor Muncii 
(P.R.T.), Partidul Socialist din Peru 
(P.S.P.), Acțiunea Politică Socia
listă (A.P.S.), Partidul Comunist 
Revoluționar (P.C.R.) și Partidul 
Muncitoresc Marxist Revoluționar 
(P.M.M.R.).

A ÎNCETAT DIN VIATA cunos
cutul pictor expresionist austriac 
Oskar Kokoschka. Născut în 1886, 
in localitatea Pochlarn, din Austria, 
el ar fi împlinit, la 1 martie, virsta 
de 94 de ani. Oskar Kokoschka este 
considerat unul dintre cei ymai - va
loroși și mai originali reprezentanți 
ai artei secolului XX.

PROGNOZE ECONOMICE PESIMISTE ALE O.C.D.E. Numărul șome
rilor din țările membre ale O.C.D.E. va spori la sfîrșitul acestui an la 
20 milioane, ca urmare a diminuării creșterii economice, a cărei rată se 
va situa aproape de zero, afirmă un document publicat la Paris de Orga
nizația pentru colaborare și dezvoltare • economică (O.C.D.E.), din care fac 
parte 24 de state capitaliste dezvoltate. Balanța de plăți a țărilor amintite 
va înregistra în 1980 un recul de ordinul a 65 miliarde dolari, față de 
30 miliarde, anul trecut. Totodată, creșterea prețurilor pe ansamblul ță
rilor membre ale O.C.D.E. va fi de 10 la sută, față de 8 la sută în 1979.’■J

Reluarea operațiilor de restituire a pămîntului către unii proprietari expropriați prin reforma agrară a provocat în 
zona Alentejo din Portugalia mișcări de protest ale membrilor cooperativelor agricole. Fotografia înfățișează o de

monstrație desfășurată în orașul Beja, în sprijinul reformei agrare și împotriva șomajului.

Cooperarea științifica o importantă componentă
a edificării securității europene (I)

Excelenței Sale Domnului ARTHUR CHUNG
Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

GEORGETOWN
Cea de-a X-a aniversare a Zilei naționale — proclamarea Republicii — 

îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de fericire personală, de prosperitate și progres poporului 
guyanez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre România și Guyana 
vor înregistra noi progrese în viitor, în interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a transmis un mesaj 
de felicitare, cu ocazia Zilei naționale,

Proclamarea. la 23 februarie 1970, 
a Republicii Cooperatiste Guyana 
— moment de amplă semnificație 
în istoria tării, survenit la patru 
ani după dobîndirea independentei 
și după aproape patru secole de 
stăpinire colonială — a permis po
porului guyanez să-și consacre 
plenar eforturile în direcția lichi
dării sechelelor subdezvoltării și 
edificării unei vieți noi, libere.

Situat în partea de nord-est a 
Americii de Sud, teritoriul Guya- 
nei, cu o suprafață de 214 970 kmp, 
beneficiază de însemnate resurse 
naturale, adevărate atu-uri ale 
dezvoltării. Astfel. Guyana dispune 
de cele mai mari rezerve de bau
xită din lume, de întinse păduri de 
esențe valoroase și de un conside
rabil potențial hidroenergetic. în 
scopul valorificării avuțiilor na
ționale în interesul propriși dez
voltări. autoritățile din Guyana au 

• avut drept principală orientare, in 
cursul deceniului trecut, trecerea 
sub controlul statului a unor sec- 
toare-cheie, dominate odinioară de 
capitalul străin. Au fost etatizate 
întreprinderile de exploatare și 
prelucrare a bauxitei. Guyana im- 
punîndu-se ca una din principalele 
țări producătoare de aluminiu. 
De asemenea, statul a preluat 
controlul asupra plantațiilor de 
trestie de zahăr și unităților pro
ducătoare de zahăr, ca și asupra în
tregului comerț exterior. Este sem
nificativ că. în ultimii ani, au fost

BUDAPESTA:

primului 
peratiste 
Sampson

ministru al Republicii Coo- 
Guyana, Linden Forbes 

Burnham.

inițiate o 
diversificarea peisajului economic, 
prin construirea de noi obiective 
industriale, concomitent cu preocu
pările pentru dezvoltarea în conti
nuare a agriculturii și pisciculturii. 
Pe planul vieții sociale au fost în
făptuite prefaceri cu caracter de
mocratic, progresist.

în ce privește politica externă, 
Guyana, participantă la mișcarea 
țărilor nealiniate, se pronunță în 
favoarea afirmării drepturilor po
poarelor la exercitarea suveranității 
și independenței lor naționale, mili- 
tînd pentru instituirea unei noi or
dini 'economice și politice interna
ționale.

România urmărește cu simpatie 
și interes eforturile poporului gu- 
yanez pentru dezvoltare liberă și 
independentă, pentru propășirea 
tării sale. în special după stabilirea 
raporturilor diplomatice la nivel de 
ambasadă în 1973, relațiile româno- 
guyaneze au marcat o evoluție as
cendentă. Un moment de seamă l-a 
reprezentat vizita oficială. în 1975, 
în țara noastră a primului minis
tru Forbes Burnham, finalizată cu 
încheierea unor acorduri de coope
rare pe diverse planuri. A fost 
creat, astfel, un cadru prielnic am
plificării .legăturilor de colaborare 
reciproc avantajoasă între România 
și Guyana, în folosul ambelor târî 
și popoare, al cauzei păcii, progre
sului și înțelegerii în lume.

serie de proiecte vizînd

Convorbiri româno-ungare
BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 

Gyenes Andras, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și Racz Pal, secretar de 
stat laM]VIinisterul Afacerilor Externe 
ăl Rejoublicii Populare Unghțe,,i-ait 
firimit ’pe Constantin Oahega; adr 
junct al ministrului afacerilor exteiL 
ne al Republicii Socialiste România, 
care a avut consultări cu Roska 
Istvan, adjunct al ministrului ungar 
al afacerilor externe.

In cadrul convorbirilor s-a e- 
fectuat un schimb de păreri pri
vind aspecte ale dezvoltării rela
țiilor dintre România și Ungaria, 
precum și asupra, unor . problepie 
internaționale actuale de interes re- 
ciiiroc.

La convorbiri a participat Victor 
Bolojan, ambasadorul României Ia 
Budapesta.

Amînarea dezbaterilor din parlamentul olandez 
în probleme bugetare

HAGA 22 (Agerpres). — Guvernul 
olandez a prezentat, joi seara, în Ca
mera Deputaților programul de re
ducere a cheltuielilor publice. Econo
miile bugetare care s-ar obține pe 
această cale se ridică la circa trei mi
liarde guldeni. Dezbaterile parlamen-

tare asupra programului guverna
mental, care prevede, între altele, 
înghețarea salariilor pe șase luni, au 
continuat pînă vineri dimineața, fără 
să se fi ajuns la un acord. S-a con
venit ca parlamentul să se întruneas
că din nou la 26 februarie.

„Onoarea regăsită a Katharinei Blum"

2
ÎU

...Hamburgul, orașul portuar, cu străvechi tradiții universitare, a de
venit pentru două săptămîni „centrul european al științei". Aproape 300 
oameni de știință din țările Europei, S.U.A. și Canadei, de cele mai diverse 
specialități — fizicieni, matematicieni, medici, geneticieni, profesori de 
științe sociale •— și-au părăsit pentru moment catedrele, laboratoarele, 
bibliotecile, pentru a se întîlni aici și a discuta despre colaborare, pace, 
destindere. Este prima întilnire de o asemenea anvergură care își propune 
nu numai un schimb de informații știiințifice despre ceea ce s-a realizat 
intr-un domeniu sau altul, ci, înainte de toate, să examineze posibilitățile 
de a face ca schimburile științifice să se lărgească și să se intensifice 
tot mai mult, îndeplinind o dublă și generoasă funcție : să contribuie la 
îmbogățirea vieții materiale și spirituale a popoarelor și, totodată, la mai 
buna lor înțelegere, la creșterea încrederii, consolidarea destinderii și păcii 
pe continent. Convocat pe baza prevederilor Actului final de la Helsinki 
al Conferinței general-europene, Forumul științific de la Hamburg se 
înscrie, astfel, ca un remarcabil eveniment al actualității politice 
europene.

Am solicitat unor participanți la această reuniune opinia lor cu privire 
la locul și însemnătatea cooperării științifice și tehnologice în_ procesul 
de edificare a securității europene, la rolul oamenilor de știință în pro
movarea cauzei colaborării și păcii în Europa și în general în lume. Iată 
o parte din răspunsurile primite.

KÂCZMAREK, secretar

Este un adevăr recunoscut

„Punți 
ale înțelegerii 
și destinderii"

Jan
științific al Academiei de științe po
loneze : —
că știința constituie izvorul viu al 
progresului. Ea oferă cheia soluționă
rii unor probleme vitale ale umani
tății. De aceea, conducătorii politici ai 
celor 35 state participante la Conferin
ța pentru securitate și cooperare în 
Europa s-au adresat oamenilor de ști
ință pentru a examina posibilitățile de 
extindere a conlucrării în domenii de 
cea mai mare importanță pentru dez
voltarea economică și socială, cum 
sînt : energia, alimentația, sănătatea, 
mediul înconjurător. Din acest punct 
de vedere, Forumul științific euro
pean de la Hamburg este o manifes
tare științifică fără precedent, el re
unind sute de savanți din cei mai de 
seamă. Contactele, schimburile de in
formații, referatele prezentate consti
tuie latura științifică a întîlnirii noas
tre. în același timp însă, forumul are 
și o latură politică. Știința, întotdea
una și pretutindeni, a construit și tre
buie să construiască punți ale înțele
gerii și destinderii.

Importanța reuniunii noastre este 

cu atît mai mare cu cît ea se desfă
șoară într-un moment de încordare 
în viața politică a Europei, relațiile 
științifice, îndeosebi între unele mari 
puteri, fiind afectate de suflul rece 
al confruntării. Ne revine îndatorirea 
să contribuim la depășirea obstacole
lor apărute. Și sînt convins că, folo
sind limbajul intelectului, putem găsi 
soluții raționale și umanitare chiar 
și în cele mai complicate probleme. 
Lucrările de la Hamburg permit o 
mai bună cunoaștere reciprocă, iar 
aceasta, Indiscutabil, constituie o 
realizare. în ce ne privește, oamenii 
de știință polonezi, dorim să avem 
un rol activ în eforturile de îmbună
tățire a climatului internațional, de 
dezvoltare a colaborării științifice. Aș 
aminti în acest sens una din cele 
mai recente inițiative poloneze — 
cea privind crearea unet Universități 
TV sub patronajul Națiunilor Unite.

Vorbind despre colaborare, doresc 
să evidențiez bunele relații pe care 
le avem cu colegii români. Cred 
sincer că, extinzind continuu schim
burile între toți oamenii de știință 
europeni, colaborînd strîns pe an
samblul continentului — iar în a- 
ceastă direcție forumul de la Ham
burg are o mare importanță — pu
tem să exercităm o influentă pozi
tivă, favorabilă asupra climatului 
politic pe continent.
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DEL
Coo-
află

de 
de

în vedere că oamenii 
cercetătorii se bucură 

în toate țările, 
științific euro- 

constituie un 
științific, ci și

„Marile probleme 
ale 

contemporaneității 
reclamă 

colaborare"
Prof. Carlos SANCHEZ 

RIO, Șeful delegației Spaniei: 
perarea și destinderea se 
într-o legătură indivizibilă. Extin
derea cooperării — atît cea econo-, 
mică, cît și cea tehnico-științifică și 
culturală — este de natură să exer
cite o deosebită înrîurire asupra, 
destinderii. Aș spune că, în mod 
deosebit, cooperarea pe tărîmul ști- ' 
inței prezintă .o mare importanță, 
avînd 
știință, 
o puternică influență 
Iată de ce Forumul 
pean de la Hamburg 
eveniment nu numai 
politic.

Aș dori să relev însemnătatea pe 
care o prezintă pentru noi toți pro
blemele aflate în dezbatere. Dacă 
ne referim, de pildă, la energie, este 
evident că în acest domeniu avem 
multe de făcut pentru lărgirea co
laborării, mai ales în ce privește fo
losirea resurselor alternative de 
energie. Delegația spaniolă este 
pregătită să aducă o serie de con
tribuții utile în dezbaterea proble
mei energiei solare, avînd în vedere 
interesul unei țări cum este a noas
tră, față de acest tip de energie, 
pentru care avem condiții climatice 
deosebit de favorabile. Considerăm 
la fel de importantă problema ali
mentației, problemă ce se pune și 
pentru țările europene, dar care are 
și un aspect moral. Nu putem să 
ignorăm existența a milioane de 
oameni din lumea a treia care suferă 
de subnutriție. Și în dezbaterea a- 
cestei probleme vom prezenta punc
tele noastre de vedere, delegația 
noastră spaniolă incluzînd în com
ponența ei experți în genetică și 
fotosinteză.

Desigur, Forumul științific de la 
Hamburg are o mare importanță în 
contextul pregătirilor pentru reu
niunea general-europeană din toam
na acestui an de Ia Madrid. Ca om

știință și ca cetățean al țării care 
găzdui viitoarea reuniune, do-

de
va _ .
resc să subliniez că este de datoria 
statelor, 
facă totul 
război în 
lida pacea 
tinent.

a tuturor popoarelor, să 
i pentru a evita un nou 

Europa, pentru a conso- 
și destinderea pe con-

forțat să se doteze 
eficace, mai perfecțio- 
mai distrugătoare. Ac- 
s-a reunit însă prin

probleme care amenință ome- 
Datorită progreselor științei, 
acum să prevedem ce nevoi 
să ne evaluăm resursele, să 

metode

„Vocația umanistă 
a științei"

Prof. Frans CERULUS, șeful 
delegației Belgiei : Dacă în trecut 
guvernele au făcut apel la oamenii 
de știință, aceasta a fost adesea pen
tru că războaiele sau amenințările de 
război le-au 
cu arme mai 
nate și, deci, 
tualul forum 
hotărîrea celor 35 de state care și-au 
exprimat solemn angajamentul de a 
renunța la forță și de a-și reglemen
ta problemele în mod pașnic. Devine 
tot mai înțeles că lipsa de' energie, 
foametea, bolile, acestea sînt adevă
ratele 
nirea. 
putem 
avem, 
salvăm civilizația. Utilizînd 
științifice noi, putem controla faptele, 
putem verifica teoriile și propune 
experimente. Sarcinile puse în fața 
oamenilor de știință cu privire la 
asemenea probleme cum sînt ener
gia și alimentația sînt atît de vaste 
și complexe, încît ele vor necesita 
în anii ce vin un mare efort din 
partea noastră, a oamenilor de ști
ință. Iar aceasta presupune o strînsă 
colaborare.

Se știe că o idee care apare în 
mintea unui om are nevoie — 
pentru a determina o descope
rire — să se confrunte cu altele. 
Iar din aceste confruntări, ideile se 
fertilizează reciproc. Noi nu ne pu
tem permite — în fața urgenței ame
nințărilor naturale — să pierdem 
chiar și o singură idee înainte ca 
ea să fi avut ocazia să se manifeste, 
să fie testată, verificată. în acest 
spirit, participăm la Forumul euro
pean de la Hamburg animați de do
rința de a face să avanseze, să se 
diversifice schimburile și colabora
rea științifică între statele conti
nentului.

european
„Pentru 

continuitatea 
eforturilor, pentru 
contacte multiple, 

sistematice"
Prof. Franz SEITELBERGER, 

șeful delegației Austriei: Delegația 
de oameni de știință austrieci parti
cipă la Forumul european de la 
Hamburg conștientă de marea im
portanță pe care aceasta o reprezintă 
atît pe plan material, cît și pen
tru pacea și înțelegerea în Eu
ropa. Pentru fiecare savant, o ase
menea întîlnire este un bun prilej 
de confruntare a propriilor realizări 
cu cele ale colegilor din alte țări, dar 
și de ,a căuta modalități de conlu
crare pentru aplicarea pe planul 
dezvoltării economice și tehnologice 
a rezultatelor cercetării științifice. 
Privit din acest unghi, forumul are o 
deosebită semnificație. Schimbul de 
păreri pe care îl prilejuiește este 
destinat să conducă la aplicarea în 
viață a uneia din prevederile im
portante ale Actului final de. la 
Helsinki.' în ce ne privește, delega
ția Austriei participă activ la dezba
terile aflate pe ordinea de zi și în 
special în domeniul surselor de 
energie, ale combaterii unor ma
ladii, dezvoltării urbane, apărării 
mediului înconjurător.

Doresc să subliniez că noi sîntem 
întru totul favorabili ideii de conti
nuitate a întîlnirilor de . acest gen. 
Indiferent de forma pe care ele o 
von îmbrăca, important este să se 
asigure cadrul organizatoric nece
sar desfășurării unei activități sis
tematice de contacte, dezvoltării unei 
colaborări în avantajul mutual. Ne 
exprimăm, în . același timp, con
vingerea că lucrările forumului vor 
avea o influență pozitivă asupra cli
matului european. Oamenii de ști
ință pot și trebuie să facă mai 
mult pentru înțelegere, pentru dez
voltarea încrederii între state și po
poare.

Dumitru ȚINU
Hamburg

sale 
sur- 
mai

In rîndul colegilor de breaslă și 
al opiniei publice din R.F.G., Giin- 
ter Wallraff și-a dobîndit reputa
ția binemeritată de „ziarist cu 1000 
de fețe" pentru reportajele 
inedite care și-au propus să 
prindă „dinăuntru" realități 
puțin cunoscute ale societății. In a- 
cest scop, el a recurs la cele mai 
diferite deghizări și identități : 
călugăr, soldat, curier într-o mare 
societate de asigurări etc., etc. Intre 
altele, pentru a dezvălui mecanis
mele de dezinformare a opiniei pu
blice, folosite de unul din cele mai 
cunoscute organe ale presei de 
dreapta din R.F.G., ziarul „Bild", 
aparținînd nu mai puțin cunoscu
tului grup Springer, Wallraff s-a 
introdus sub un nume de împrumut 
într-una din redacțiile regionale 
ale acestei gazete. Rezultatul an
chetei sale ? O carte apărută în 
1977, care se constituie într-un ne- 
'cruțător act de acuzare la adresa 
practicilor profund nocive, con
trare celor mai elementare norme 
ale eticii gazetărești, ce definesc 
activitatea acestui ziar. Este, de 
altfel, cunoscut că asemenea prac
tici au inspirat celebtului scri
itor Heinrich Boli, laureat al Pre
miului Nobel, romanul „Onoarea 
pierdută a Katharinei Blum" (tra-

Premiile
Recepție festivă în modernul lăcaș 

al Teatrului Național din Londra. 
Sînt de față numeroase persona
lități ale artei scenice britanice, 
actori cunoscuți, dramaturgi de 
prestigiu. Se înminează premiile pe 
anul trecut în domeniul teatrului. 
Este a 25-a ceremonie de acest 
fel de la inițiativa pe care a avut-o 
un respectat critic de artă, Sydney 
Edwards, în ce privește răsplătirea 
reușitelor deosebite în cadrul aces
tui gen artistic de o atît de mare 
tradiție în Anglia. Cea mai bună 
piesă ; „Amadeus" de Peter Shaffer 
(a cărui lucrare' „Vînătoarea regală 
a soarelui" e cunoscută si în țara 
noastră) ; cea mai bună actriță : 
Vanessa Redgrave ; cel mai bun 
regizor : Trevor Nun, de la „Royal 
Shakespeare Company"...

Acest moment jubiliar al decer
nării premiilor anuale de teatru în 
Marea Britanie n-a avut însă parte 

dus și in limba română), care arăta 
cum viața cetățenilor de rind poate 
fi strivită in angrenajul de ca
lomnii și minciuni în care se com
place o asemenea gazetă. Se înțe
lege că dezvăluirile lui Wallraff au 
stîrnit furia grupului Springer, care 
a căutat, prin toate mijloacele, să 
împiedice difuzarea cărții, ca și a 
serialului TV turnat după aceasta.

Fără a se lăsa intimidat, „omul 
cu 1 000 de fețe" și-a continuat an
cheta și, ca urmare, recent, a văzut 
lumina tiparului un al doilea volum 
(„Martori ai acuzării"), care arată, 
cu probe de necontestat, modul în 
care „Bild" deformează realitatea, 
cum redactorii acestui ziar nu se 
dau în lături de la nici un mijloc, 
oricît de mârșav, mergînd pînă acolo 
încît nu o dată oameni nevinovați 
au fost împinși la sinucidere.

Și un ultim și emoționant amă
nunt : Wallraff a hotărît să cedeze 
drepturile sale de autor pentru in
tentarea unor acțiuni în justiție, în 
vederea reabilitării celor a căror 
reputație a fost pe nedrept mânjită 
de calomniile proferate de „Bild" și 
de alte ziare și ziariști lipsiți de 
scrupule. în ultimă instanță, Wall- 
raff a dorit ca, prin ancheta sa, 
Katharina Blum să-și regăsească 
onoarea pierdută. (R. Căplescu).

tristeții

britanice vor 
intr-o situație 
se manifestă 

soarta

— notează ziarul „Guardian", con- 
semnînd știrea — de o atmosferă cu 
adevărat sărbătorească. Motivul ? 
îngrijorarea .lumii teatrale față de 
faptul că, în cadrul măsurilor de 
reducere a alocațiilor bugetare pen
tru domeniul ' social (învățămint, 
îngrijire medicală ș.a.), autoritățile 
au decis, deopotrivă, și diminuarea 
subsidiilor destinate activității ar
tistice. „Teatrele 
ajunge, în curînd, 
falimentară, dacă 
același dezinteres pentru 
lor" — a avertizat, în cuvîntul său, 
sir Peter Hall, directorul Teatrului 
Național. Pentru ca, un alt partici
pant, Trevor Nun — laureat, cum 
s-a văzut, al unuia din vremii — 
să afirme plastic că „teatrul bri
tanic este ca un bolnav care pentru 
a trăi are nevoie urgentă de o 
transfuzie". (D. Ozeranschi).


