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în întreaga țară au început
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în circumscripțiile electorale
pentru Marea Adunare Națională
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Duminica 2 martie 1980

DENSITATE OPTIMA
LA TOATE CULTURILE!
Este o condiție de bază a realizării unor producții bune,
o obligație care trebuie respectată cu strictețe începînd
cu însămîntările din această primăvară
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TURDA
întreprinderea
de sticlărie a realizat
sarcinile cincinalului

Campania electorală- m vederea alegerilor de la 9
martie a intrat într-o nouă etapă. După însuflețitorul
dialog purtat in cadrul întîlnirilor de lucru între can
didați și alegători, in întreprinderi industriale, unități
• agricole, institute de cercetare, instituții cultural-artistice. în cartiere și comune, în întreaga țară au început
să se desfășoare adunările cetățenești organizate de
Frontul Democrației și Unității Socialiste în circum
scripțiile electorale pentru Marea Adunare Națională.
La adunări iau parte reprezentanți. ai colectivelor de
oameni ai muncii din toate unitățile economice și social-culturale, cetățeni din circumscripțiile respective.
Alături de candidații pentru Marea Adunare Națională,
sînt prezenți, de asemenea, candidați din circumscrip
țiile electorale județene, municipale, orășenești, comu
nale sau de sector, aflate pe teritoriul circumscripției.

Caracterizate printr-o atmosferă de profundă anga
jare patriotică și înalt spirit revoluționar, adunările —
ilustrare grăitoare a cadrului larg democratic asigurat
de societatea noastră socialistă care stimulează parti
ciparea tuturor oamenilor muncii la elâborarea și în
făptuirea . politicii partidului șfi statului, la con
ducerea treburilor obștești — dezbat pe larg, cu toți
alegătorii și factorii responsabilii, problemele majore
și programele de dezvoltare economico-socială a loca
lităților, a județelor, a țării. Eln prilejuiesc contactul
nemijlocit al sutelor- de mii de cetățeni cu viitorii lor
reprezentanți în forul legislativ suprem al țării.
Desfășurîndu-se sub semnul ideilor și chemărilor în
sufleți toare cuprinse in Manifestul Frontului Democra(Continuare în pag. a V-a)

••

Colectivul • întreprinderii de
sticlărie din municipiul Turda —
una dintre cele mai mari unități
de profil din țară — raportează, în
cinstea alegerilor de la 9 mar
tie. un succes de prestigiu :
îndeplinirea planului de produc
ție. pe întregul cincinal.. în ce.
privește sarcinile la export pe
perioada 1976—1980, ele au fost
realizate încă în < luna august a
anului trecut. Succesul se datorește, în principal, materiali
zării unor măsuri tehnico-organizatorice care au condus la mo
dernizarea tehnologiilor de fa
bricație și a producției, lă creș
terea cu 44 995 lei a producti
vității muncii pe lucrător, com
parativ cu nivelul atins în 1975.
Au fost create astfel .condiții ca
pînă la finele anului sticlarii.turdeni să realizeze un volum
suplimentar de producție în va
loare de 375 milioane lei.
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La recenta consfătuire de lucțu . — înseamnă că densitățile medii de
mecanizatorilor, șefilor de fermă si
de la C.C. al P.C.R., pe baza unei
plante la hectar au fost de numai 300
de echipă. Iată de ce consiliile popu
analize aprofundate a lipsurilor care
fire de grîu pe metrul pătrat, 30 0001 lare, direcțiile agricole județene; as-au manifestat anul trecut în agri
fire de porumb la hectar și 55 000—
vîn’d sarcina conducerii agriculturii
cultură. s-a stabilit precis ce trebuie
pe plan local, au obligația să acțio
60 000 plante de sfeclă de zahăr la
făcut pentru a se obține în anul 1980
neze ferm peptru întărirea răspun
hectar. Sînt densități inferioare celor
recolte sporite, producțiile prevăzute , care trebuiau și puteau fi. realizate.
derii specialiștilor, mecanizatorilor, a
TOVARĂȘE Șl TOVARĂȘI! CETĂȚENE Șl CETĂȚENI!
în toate sectoarele acestei ramuri
celorlalți oameni ai muncii de pe
Se cuvine menționat că anul trecut
importante a economiei naționale. în.
ogoare fată de respectarea riguroasă
solul a avut o rezervă apreciabilă de
cuvîntarea rostită la consfătuire,
a normelor de densitate' a plantelor,
umiditate, dar din cauză că densituFrontul Democrației și Unității Socialiste vă cheamă să votați pentru
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli . tea a fost redusă, recoltele, obținute
urmărind i îndeaproape ca în fiecare
niat că una din condițiile de bază ale
unitate agricolă, pe fiecare parcelă
au fost cu mult sub posibilități. Ase
realizării unor producții bune în
de. teren să se execute, lucrările în
menea neajunsuri nu trebuie să se
politica Partidului Comunist Român, pentru mărețele obiective adoptate
țoale zonele țării este asigurarea
condițiile și la termenele prevăzute
repete! Avînd în vedere condițiile fa
densității optime Ia toate culturile
în
tehnologii.
vorabile de umiditate din primăvara
agricole. Pe baza indicațiilor date la
acestui an, experiența acumulată de
de Congresul al Xll-lea al partidului, a căror realizare va asigura
Ne aflăm, în pragul însămînțărilor
consfătuire de secretarul general al
unitățile de cercetare și de produc
de'primăvară; lucrări care în partea
REȘIȚA
partidului, Ministerul Agriculturii și
ție, se poate realiza o densitate mai
dp sud-vpșt a țării au . și început..
înaintarea impetuoasă a patriei spre orizonturile tot mai luminoase ale
Industriei Alimentare, împreună cu
mare de plante recoltabile la hectar
Pentru realizarea recoltelor mări
Academia de științe agricole și sil
fată de anii precedenți, aceasta con 1 prevăzute în acest an și îndeplinirea
Metal
peste
vice a stabilit normele obligatorii de
stituind o măsură importantă de va
exemplară a sarcinilor de plan în aprogresului și civilizației socialiste, ale comunismului.
densitate la toate culturile, norme
lorificare superioară a fertilității so
gricultură,. este imperios necesar ca'
prevederile planului
care se dau publicității.
lului, a condițiilor naturale și a po
organele și organizațiile de partid,
Lucrătorii ogoarelor, oamenii cu
Siderurgiștii xeșițeni au în
tențialului de producție al soiurilor și
consiliile populare, organele agricole
Asemenea întregii țări, Capitala a cunoscut găsesc pregnant marile transformări și împli
experiență, cei care lucrează cu pri
cheiat primele două luni din
și consiliile agroindustriale să acțio
hibrizilor existenti în cultură.
în actuala legislatură ritmuri înalte'de dez niri înfăptuite în această perioadă pe întreg
cepere și pasiune cunosc ce înseamnă
acest
an
cu
însemnate
sporuri
neze
în
aceste
'
zile
cu
energie
și
Ce înseamnă a asigura densitatea
densitatea plantelor la hectar. în
de metal. Astfel, pe baza mai bu
voltare economico-socială — în care se re- cuprinsul patriei noastre socialiste.
perseverență în vederea executării la
optimă? Se înțelege, nu numai a da
trecut, se știe, era răspindită expre
nei utilizări a capacității agrega
timp și de cea mai bună calitate a lu
mai
multă
sămînță
la
hectar.
Densi

sia, cu valoare de maximă, că „ra
telor, s-au elaborat în plus acrărilor de sezon — prima condiție de
tatea depinde de un complex de fac
rul umple carul". Se exprima, înproape 800 tone oțel, 1 275 tone
care depinde realizarea densităților
tori: distribuirea egală, uniformă a
tr-un anumit fel, o realitate: pămîn
fontă și peste 5 500 tone lamina
prevăzute. Respectarea întocmai a
plantelor pe terenurile cultivate, în
tul, în cele mai multe cazuri, era
te finite pline. în același timp,
normelor obligatorii de densitate la
treținerea
corectă
și
la
timp
a
cul

lucrat necorespunzător, lipseau îngrăformațiile de muncă de la cocculturile care se însămînțează în aturilor, aplicarea cu cea mai mare
A
șămintele, irigațiile, semințele . de
serie au livrat suplimentar
ceastă primăvară va ^sigura, îm
responsabilitate
a
udărilor
în
siste

înaltă productivitate. Or, astăzi, în
330 tone cocs metalurgic, iar cele
preună cu aplicarea celorlalte măsuri
mele
de
irigații,
combaterea
la
timp
agricultura noastră, toate _ ____
aceste
prevăzute îh tehnologii, valori
din sectoarele auxiliare ale
a bolilor și dăunătorilor, eliminarea
condiții de bază, capabile să asigure
combinatului 18 000 tone mate
ficarea pe deplin a rezervelor și po
excesului de apă de pe semănături
o dezvoltare normală a plantelor și
riale calcaroase și refractare și
sibilităților de care dispune agricul
ș.a. Important este ca densitatea șă
obținerea de recolte mari, sînt întru
tura
tării
noastre,
astfel
incit
fiecare
aproape
25 tone diferite utilaje
se asigure încă de acum, de la semă
pagina a Elba
nite din ce în ce mai mult și în cea
siderurgice.
unitate agricolă să obțină recoltele
nat
și,
prin
respectarea
tehnologiilor,
mai mare parte a țării, ceea ce face
superioare
stabilite.
să
se
mențină
numărul
de
plante
posibilă asigurarea unei densități
stabilit pînă la recoltare.......
superioare, menite să valorifice din
plin toate aceste condiții.
în baza Legii organizării producției
și a muncii în agricultură, normele
Practica multor unități agricole de
de
densitate Ia culturile care se înstat și cooperatiste care realizează o
șăp’intează în primăvara anului 1980
densitate optimă a culturilor, în func
ție de fertilitatea solului, de celelalte ‘ sînt obligatorii perttru toate unitățile
agricole. După cum se știe, această
condiții tehnico-materiale asigurate,
lege stabilește o serie de reglemen
Acum, în prag de primăvară,
La urne, umăr lingă umăr,
arată că aceasta este o cale foarte
tări cu privire la apărarea, conserva
importantă de creștere a randamen
vom
spune
inima
ce
spune,
ne vom alege deputății :
rea și folosirea rațională a pămîntutului la hectar. Și, dimpotrivă, acolo
Orașul, care nu pre
carnea aîrlii ce zornăie
vom zice dor, vom zice țară,
Fănuș NEAGU
nu cifre doar, nu simplu număr
lui. executarea la timp și în 'bune
unde numărul de plante este mic, ne
simte schimbarea, ano
în dreptul casei noas
condiții
a
tuturor
lucrărilor
agricole.
corespunzător față de potențialul so
vom scrie semn de-nțelepciune.
ci conțtiința-ntregii nații,
timpurilor,
ci
trăiește
tre.
Din golf de mile
Răspunderea pentru îndeplinirea în
lului, recoltele sînt reduse. La nivelu
numai izbucnirea, tri o duc in șopronul cald,
nii, din dublul credin
tocmai a acestor cerințe revine în
rile medii de producție realizate anul
umful și agonia lor,
să bea oile. Toarta gă
ței noastre in dăinuire,
Privind în zări, ne vom răspunde
primul rînd specialiștilor din agri
trecut la hectar — 2 200 kg grîu, 3 700
Pe cei mai buni îi vom alege,
n-a izbutit să-mi anu
leții îmi taie mina.
tind februarie începe
kg porumb, 23 000 kg sfeclă de zahăr
cultură și, în egală măsură cu
leze patima de a căuta
la întrebarea ce se cere,
Mieii veniți pe lume
să-și piardă hotarele,
gospodărească-ne cu bine,
semnele
primăverii
cu
în miez de noapte
indignarea, rezistența
la cit și cum și cînd și unde
cinstească dragoste și lege,
o pornire de-a dreptul
(cite mii de arșice vom
de fildeș și chipul de
se va-mplini obșteasca vrere.
copilărească, chiar de rostogoli noi pe sub
străvadă timpul care vine —
faraon al Nordului, in
la jumătatea lui fe garduri I) bolborosesc
cimpia Brăilei, venind
bruarie. De pe dru
în strugurii ugerelor,
parcă din galaxii răs
Avem un crez al tuturora,
Drept slujitori acestor plaiuri,
muri măturate de lupi
tata varsă mazăre in
turnate sau din zicerea
privind densitățile de realizat la culturile
cu oasele rupte simt
partid viteaz avem în frunte,
ne fie truda vitejească ;
năvălindu-mi in vis,
știm legăna rotundă hora,
din graiul nostru-n alte graiuri
spart in spinarea bu
agricole care se însămînțează în primăvara
știm duce amfore pe munte.
ruienilor întunecate și
chemarea păcii să rodească I
■ gilgîind de dorul de-a
anului 1980
risipi in flacără, clinele
Eugen FRUNZA
vintului, cu botul plin
IN PAGINA A II-A
de ierburi crude. Sub
această călcătură de
taină — pasul ciinelui,
frecat de căpățîna lunii
răsărind din gorgane, e
îngropat în miresme
amare — ■ pămîntul,
trezit din somnul lui
înțelenit, își îmbată
genunchii cu spaimele
zăpezii și urcă, intr-un
ochi de cimpie, unde
s-a odihnit o dropie
îngreuiată de polei,
clipa de mătase albă a
unei brînduși. Port în
palmele băiatului de
țăran care-am rămas,
scrise cu arsură de ful
ger, cu buză de secure
spălată-n lemn de salcim, povestea fiecărei
nopți. care apropie,
smulgîndu-i din gră
dini vrăjite, păzite de
mesteceni luminoși, ar. borii închipuirilor blinAm pornit de la știrea publicată în ziarul „Scînteia**
de și-i așază cu co
din 6 aprilie 1945 în care se vorbea despre un grup de
roana sub pridvor.
Deschid un bob de se
țărani din comuna Cocora-lalomița ce poposiseră cu o zi
cară, lampa-i sărută
în urmă la poarta uzinelor „Malaxa" — azi „23 August" —
inima, cumpăna fîntînii-și sună pentru el
ca să le aducă muncitorilor 600 de kg de fasole și 200
Foto : E. Dichiseanu
roata de moară care-o
de kg de porumb...
ține cu capul in nori
— și mi se așterne-n ulucul oilor, mazărea, despre viitor, se azvirle
Pe doi din grupul de atunci i-ain
pe la mijlocul lui martie 1945, cînd
suflet cărarea dintre veche, a făcut fluturi o roată de foc in spi
găsit, se numesc Gheorghe PATRAîn fața primăriei a oprit un camițele căreia se mistuiesc
casă și malul gîrlii, și eu întreb: acuma,
C1OC și Gheorghe IACOB. Vorbeș
on plin cu muncitori, La început
spațiu unic al înfrun după ce mănîncă flu violent dureri și zăcere
te primul :
am crezut că este vorba de vreo
turi,
oile
au
să
zboare
și
se împletesc nemăr
zim miracolelor, alcă
întrunire și ne-am strîns repede
— Eram atît de săraci încît pli
peste Dunăre ? Sigur giniri misterioase, or
tuire
a
norocului,
linie
ne de grîu noi mîncam doar la zile tot satul. Cei din camion purtau
aurită între Crucea Su că da, se duc să pască golii. semeții, porți
salopete cu, bazoane și ne întrebam
mari. Noi cultivam secara. Sc fă
dului și Capul Bunei soare portocaliu și să deschise de furtună,
chiar
cum
de-or
fi
călătorit
în
ca
cea cu vreo doi saci mai mult decît
Speranțe. Sus, peste ne-aducă nuiele de gli ropotul concentrat și
mion, așa, fără acoperiș, că doar
griul. Atunci, în acel martie, am
cocoșul de tinichea din cină... Prin inima bo desăvirșit al eternității
cunoscut și noi pentru prima dată
griului.
creasta casei, sortit să bului. de secară trec,
Mihai VIȘO1U
omenia și n-am vrut să rămînem
vuind, jderii cu vidre
Bună dimineața peste
nu
pătrundă
în
veci
in

corespondentul „Scînteii"
mai prejos. Reforma agrară se fă
Dintr-o
~
'
tr-un culcuș de nuiele le, brazii cu iarba dul Dacia Felix.
cuse, dar pămîntul fără unelte nu-1
ce, calomnia mărăcini ulcică, duhul verde
și
să
cînte
îngimfat
(Continuare în pag. a Ii-a)
poți munci. Era într-o duminică,
numai viscolul și ploa lor cu legenda neagră al speranței, atinginia, luceafărul de ziuă, a hoților de cai, lăsta du-mă c-un fir de ma
rii fumului cu onoarea ghiran, mă întoarce in
strîngînd în pumn
imperială a izvoarelor copilărie, mă impinge
o bufniță de argint
brodind desene de
in ezitări albastre, mă
cu țipăt secund, aalege să umblu prin
dună in cearcănele sale izmă in lingouri de
povești.
gloria celei din urmă lut, cocorul păgîn din
migrațiilor fa
In acest timp, orașul
ninsori răzvrătite și fruntea
buloase, întemnițat în mă interpretează rațio
aruncă doi pumni de dragostea pentru podul nal : sentimentalii să
muguri de salcie in gă de lemn ce risipește abandoneze caravelele
leata cu apă pe care mirodenii de poem in la colțul străzii !

SOCIALISTE CHEAMĂ

BUCURESTIUL DE AZI SI DE MIIN
Bună dimineața
Dacia Felix!

NORME OBLIGATORII

„Dacă nu ne ajutau muncitorii,
multe pluguri nu arau în primăvara aceea
din urmă cu 35 de ani,

unității clasei muncitoare și țărănimii

Imagini de ieri și de azi pentru albumul cu amintiri al muncitorilor care
primăvara anului 1945, au reparat uneltele agricole ale țăranilor din Cocora Ialomița
Chirpici? și cocenii - singurele „materiale de con
strucție" pentru cei patru pereți între care se adăposteau
altădată familiile de cocoreni (foto 1) ; Interior „țără
nesc" intr-una din cele 95 la sută din casele noi (foto

2) : Pe străzile asfaltate ale comunei, copiii foștilor ar
goți circulă cu „Dacia" (foto 3) ; Unde plugul avea un
singur brăzdar, se face agricultură și cu... avionul
(foto 4).
Foto : V. Angheiuță

Succese ale metalurgistelor ieșeni
Colectivul întreprinderii me
talurgice din Iași întîmpină ale
gerile de la 9 martie cu rezul
tate deosebite în producție. Ast
fel,’ în lunile ianuarie-februarie
aici s-a realizat o producție fi
zică peste prevederi de 1500
tone țevi sudate și profile clin
oțel formate la rece. Este un
plus de producție obținut in

principal pe baza creșterii pro
ductivității muncii, indicator la
care s-a înregistrat o depășire
a sarcinilor de plan de 1 la sută.
Metalurgiștii ieșeni nu-și pre
cupețesc nici un efort pentru
a-și onora, cantitativ și calitativ,
toate contractele încheiate cu
beneficiarii interni și la export.
(Manole Corcaci).

--
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NORME OBLIGATORII
privind densitățile de realizat la culturile agricole
care se însămînțează în primăvara anului 1980
stabilite de
Pe baza indicațiilor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar generat ai Partidului Comunist Ro
mân, la recenta consfătuire de lucru ae la C.C. al
P.C.R., Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, îm
preună cu Academia de științe agricole și silvice au
stabilit limitele densităților de plante recoltabile la
hectar pentru culturile care se însămînțează în această
primăvară în condiții de irigare și la neirigat. La sta
bilirea densității plantelor s-au avut. în vedere parti
cularitățile culturilor, soiurilor și hibrizilor, nivelul pro
ducțiilor de realizat, corespunzător condițiilor tehnicomateriale asigurate, potențialul biologic al plantelor,

Wr
crt

Cultura

Cantitatea de sămîntă Ia semănat exprimată în nr. boabe
germinabile Ia mp.
minim
maxim

gradul de aprovizionare a solului cu apă, fertilitatea
naturală și completarea acesteia cu îngrășăminte na
turale și chimice, indicii de calitate ai seminței și al
tele. In conformitate cu Legea organizării producției și
a muncii în agricultură, comitetele județene de partid,
consiliile populare și direcțiile generale pentru agri
cultură, cu sprijinul institutelor și stațiunilor de cerce
tări au obligația să stabilească, pe zone și pe co
mune, densitatea ce trebuie realizată la toate cultu
rile. Aceste norme sînt obligatorii, orice abatere sancționîndu-se potrivit legii.

Densitatea la recoltare
neirigat

minim

irigat

maxim

minim

maxim

I. EPOCAI.
Orzoaică primăvară
Ovăz
Griu primăvară
Mazăre cîinp
Lucernă
Trifoi
In fibră
In ulei + mixt
Gulii furajere
Sfeclă furajeră
Sfeclă zahăr
— monogermă
— plurigermă
12. Floarea-soarelui
— soiuri
— hibrizi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

■'W..

—
—

380
440
600
140
1100
1000
2200
1100
115000

500
500
660
170
1350
1150
2 550
1350
125 000

350
400
550
125
1000
900
2 000
1000
100 000
50 000

450
450
600
140
1200
1100
2 300
1200
100 000
80 000

100 000
80 000

120 000
90 000

210 000
220 000

220 000
240 000

80 000
90 000

90 000
100 000

90 000
100 000

110 000
110 000

44 000
50 000

55 000
60 000

40 000
45 000

45 000
50 000

45 000
50 000

50 000
55 000

62 000
56 000
50 000
45 000
160 000
460000
68 000
780
520 000

90 000
62 000
68 000
60 000
240 000
570 000
72 000
900
570 000

55 000
50 000
45 000
40 000
140 000
400 000
60 000
■—
450 000

65 000
55 000
55 000
50 000
200 000
450 000
65 000
500 000

65 000
60 000
55 000
50 000
180 000
450 000
—
700
—

80 000
65 000
60 000
55 000
220 000
500 000
—
800
—

150 000
70 000
30 000
130 000

250 000
100 000
60 000
160 000

140 000
65 000
28 000
120 000

240 000
90 000
52 000
140 000

—
—
—
—

—
—
—.
—

—
—
800
800
—

.'

—
900
1000
—

— ■

II. EPOCA A II-A

1. Porumb
— grupa 90—100
— grupa 200
— grupa 300
— grupa 400
2. Sorg boabe
3. Soia
1
4. Ricin
5. Orez
6. Cînepă fibră
7. Tutun
— soiuri intensive
— soiuri semiintensive
— soiuri comune
8. Bumbac

—

Aspect de munca la întreprinderea de sere din Oradea

PLOȘTINA : Suplimentar
— 15 000 tone cărbune
Minerii de la Ploștina au extras
suplimentar, in luna februarie,
7 300 tone cărbune net, ridicînd la
15 000 de tone producția de lignit
realizată peste prevederile de plan
de la începutul anului, ceea ce re
prezintă jumătate din angajamen
tul asumat in întrecere pe între
gul an. înregistrat în condițiile
diminuării cheltuielilor de produc
ție cu 1 660 000 de lei sub nivelul
planificat, succesul are la bază de
pășirea cu pînă la 15 Ia sută a vi
tezelor de avansare pe complexul

ȘANTIERUL NAVAL GALAJ1

Asamblarea
primelor secții
ale tablierului podului
de peste Borcea
La Șantierul naval Galați au
fost asamblate primele secții
ale tablierului podului de peste
Borcea, Tablierul are trei des
chideri, fiecare în lungime
de 140 m, cu lățimea de ga
barit de 14,1 metri și înăl
țimea de 19 metri. Tablie
rul, in greutate totală de 6 600
tone, este executat din tablă
groasă din oțel de înaltă rezis
tență, fabricată la Combinatul
siderurgic Galați, grosimea ma
ximă a tablei utilizate la aceas
tă construcție metalică fiind de
50 mm. Lucrarea se realizează
la secția I A construcții corp
(șef de secție ing. Gheorghe
Mandu). Debitarea unor table
de asemenea grosimi se face
după sistemul numeric, ceea ce
conferă un grad ridicat de exac
titate a dimensiunilor și tăierea
continuă fără întreruperi. Pro
gramele de debitare după sis
temul numeric au fost executa
te de inginerii Ștefan Radu și
loan Crețu, de la secția proieetare-tehnologie a șantierului.
Asamblarea primelor secții pla
ne (in greutate de 5—6 tone
fiecare) s-a realizat în atelierul
condus de inginer Aurel Spanache, urmînd ca pe parcursul
întregului an la Șantierul naval
din Galați să se lucreze intens
în continuare la construcția acestei importante comenzi. (Dan
Plăeșu).

mecanizat de abataj, obținerea
unor productivități fizice pe post
cu 5—10 procente superioare nive
lurilor planificate. Cele mai bune
rezultate au fost obținute. în luna
februarie, de brigăzile conduse de
Grigore Dinu, Nicolae Mlhali, care
au realizat viteze superioare de
avansare și sporuri însemnate de
producție.

CRAIOVA: Importante
economii de metal
Colectivul întreprinderii de trac
toare și mașini agricole Craiova,
care și-a propus să reducă cu 1 450

(Urmare din pag. I)

era martie. Primarul de atunci,
unul Marin — acum nu mai e —
a vorbit cu unul ce le era șef și
ne-a zis : „Fraților, dumnealor sînt
muncitori din București și au venit
să ne-ajute, ei știu cit de necăjiți
sîntem. Aduceți uneltele la reparat
fiindcă sînt meșteri". Ne-am ingrămădit pe lingă ei cu cite un plug,
cu grapele, cu sapele și coasele.
Băteau ciocanele și hîrjîiau pilele,
dar noi tot îi descoseam. Cine i-a
trimis ? Nu cumva boierii o să ne
ia pămintul înapoi și-o să ne bage
la ocnă ? îi întrebam de mersul
războiului, de faptele de arme ale
ostașilor noștri de pe frontul din
Cehoslovacia. Mai voiam să știm
dacă sînt comuniști și ce vor să
facă ei dacă ajung la putere. Ne
adresam așa, ca la ai noștri, că oa
menii se arătaseră de încredere,
în discuțiile acestea am aflat mul
te și de unele răspunsuri chiar ne
minunam. Era unul, îmi pare rău
că nu-mi mai aduc aminte precis
cum îl cheamă, care mi-a zis :
„Nene Ghiță, pămîntul nu poate să
fie deqit al celor care-1 muncesc,
iar roadele tot ale lor. Boierii dacă
vor să trăiască, să treacă și ei la
coarnele plugului. Si mai zicea că
trebuie să fim uniți, noi ăștia ce
sîntem talpa țării, și să răsturnăm
pentru totdeauna căruța cu nedrep
tăți". •
— Ce spuneau ei despre ce o să
fie era așa, ca un vis, dar dacă stai
și compari cu ce este și unde am
ajuns apoi să știți că s-a făcut de-o
mie de ori mai mult — intervine
în discuție și țăranul pensionar
Gheorghe Iacob, pe care apoi l-am
întrebat:

Foto: S. Cristian

de tone consumul de metal sub ni
velul stabilit pe acest an, a economisit o cantitate de laminate și alte
sortimente din oțel echivalentă cu
necesarul pentru construirea a 20
de tractoare cu încărcător hidrau
lic de 45 CP.

HUNEDOARA: Depășiri
de plan la producția netă
Colectivul exploatării miniere
Ghelar a extras, în primele două
luni ale anului, peste prevederile
de plan, 4 380 tone minereu de fier,
spor obținut prin, extinderea meto-

— Și totuși, cum ați ajuns cu fa
solea și porumbul la poarta uzine
lor „Malaxa" ?
— Păi, să vedeți, din vorbă In
vorbă am aflat că și ei, muncitorii,
o duceau greu. Că nu se găsea mai
nimic, că economatele înființate
greu de tot găseau de unde să cum
pere. Ne spuneau toate astea fără
să se vaite, ca pe niște necazuri

Cultura
1. Tomate timpurii
— cimp
2. Tomate vară
— cu susținere
— fără susținere
3. Tomate pentru industrializare
— prin răsad
— prin semănat
4. Morcov
5. Pătrunjel
6. Păstîrnao
7. Telină
8. Sfeclă roșie
9. Ridichi vară
10. Ridichi lună
11. Varză
— timpurie
— vară
— toamnă
— roșie
— de Bruxelles
— creață
— chinezească
12. Conopidă
— timpurie
— toamnă
13. Broccoli
14. Gulioare
15. Gulii
.£<
— vară
— toamnă
16. Ceapă
— din arpagio
— din sămînță
— din răsad
17. Usturoi
18. Praz
19. Fasole păstăi
20. Mazăre
21. Bame
22. Ardei
— gras
— gogoșari
— lung
23. Vinete
24. Castraveți
— cultură la sol
— cultură pe spalier
24. Dovlecei
25. Patison
26. Dovleac pentru copt
27. Pepeni
— galbeni
— verzi
28. Spanac
29. Spanac de Noua
Zeelandă
30. Salată
31. Ceapă verde
32, Usturoi .Verde
33. Lobodă
34. Ștevie
35. Feiîicul
36. Mărar frunze
37. Pătrunjel frunze
38. Leuștean
39. Cimbru și cimbrișor
40. Creson
41. Țelină pețiol
42. Revent
43. Anghinare
44. Sparanghel
45. Hrean
46. Cicoare de grădină
(andive)
47. Bob
48. Linte
49. Năut

Număr
de plante
la hectar
(mii)

Distanțele de în:ființare
a culturii — cm
între
rînd.uri

între
plante

între
benzi

25

90

55—

57

50

40—
50—

42
52

60
50

20 —30
30 —35

240
90

50
40
12,5
15
15
15
15
32
15

30 —35
15 —25
3—5
4—6
7—8
20 —22
20 —25
10 —12
3 —4

90
100
49—66
44—60
44—66
44—66
44—66
76
66

50— 52
55— 60
600— 650
400— 450
300— 350
100— 110
80— 100
200— 240
1100—:1200
56—
46—
36—
46—
36—
36—
36—

58
48
40
48
40
40
40

50
70
70
70
70
70
70

35

35
35
35

25
30
—40
30
—40
—40
—40

90
70
70
70
70
70
70

La întreprinderea de construcții de mașini din Reșița a fost asimilat în producție
un nou motor electric de curent continuu de 2 500 kW

DA, ASA SE FACE
AUTOCRITICA!
Acționînd cu perseverență pentru eliminare®

lipsurilor în organizarea muncii, colectivul minei
Bărbăteni din Valea Jiului a extras în două luni
9 500 tone de cărbune peste plan

în acest an, șî la întreprinderea
șește în -prezent cifra de 1 000, înlăminieră Bărbăteni, ca dealtfel la
turindu-se. complet „foamea" de vatoate
minele
din
Valea
Jiului,
pro

gonete goale;
90
56— 58
50
25
ducția de cărbune trebuie' să înre
— Acum, cu aceiași . oameni,în
70
38— 40
70
35 —40
gistreze. . însemnate creșteri. Colecti
registrăm CU. totiil alte rezultate,
70
45— 48
70
30
vul de mineri de la Bărbăteni ur
ceea ce pentru mulți tovarăși de-ai
66
25
110— 115
25
mează să realizeze în acest an eu
noștri de la alte' mine din Valea
132 000 tone cărbune mai mult decît
Jiului pare, de necrezut — ne-a ^pre
în anul trecut — și este-vorba de
cizat Vasile Pupăzan, secretarul co40
66
37
52— 55
cărbune cocsificabil,. așteptat ca pli . miletului de partid. Organele . și I or
90
30
46— 48
50
nea caldă în unitățile siderurgiei.
ganizațiile ; de.. partid, sindicat și
Este o sarcină cu atît mai mobiliza
U.T.C. au desfășurat, prin acțiuni
68
6—8
24
320— 340
toare cu cit, , anul trecut, în aceas
concrete legate de specificul minei,
4—6
44—66
340— 360
15
tă mină nu s-au realizat prevederile
de. sarcinile ce le avem de înde
68
7 —9
24
280— 300
de plan, rămînînd restantă o impor
plinit, o susținută muncă poli68
6—8
tantă cantitate de cărbune.
24
tico-educatîvă în rîndurile tuturor
340— 360
formațiilor . de mineri. Cu toții,
66
10 —15
30
200— 220
Minerii de la Bărbăteni au reflec
activul de partid, conducerea teh—
tat serios asupra acestei situații.
40
3,5— 4
600— 620
nișă a minei sîntem ceas cu ceas
Trăgînd învățămintele cuvenite din
2 —3
—
1 200— 1400
12,5
în subteran, printre mineri, unde se
neajunsurile cu care s-au confruntat,
70
15
70
95— 100
hotărăște soarta ■ producției, particicomitetul de partid, consiliul ca
pînd efectiv la soluționarea operati
de
menilor
muncii,
întregul
activ
12
80
60
vă a tuturor problemelor pe care le
110— 120
partid au acordat în acest an
ridică extracția cărbunelui. După
80
14
100— 110
60
o deosebită atenție pregătirii si
cum se muncește, putem afirmă că
80
60
10 —12
120— 140
organizării producției și muncii
toți minerii sînt convinși de realis
80
pentru realizarea ritmică, inte28 —30
60
46— 50
mul sarcinilor de plan si sînt hotăriți
grală a sarcinilor de plan. Astfel,
să nu precupețească nimic pentru a
încă din trimestrul IV al anului tre70
200— 240
70
15
fi în fruntea întrecerii de a da: pa
luat
măsuri
concrete
în
vecut
s-au
_______
_
_
10
180
83— 85 ,
60
triei cit mai mult cărbune cocsifiderea realizării posturilor planificate
70
cabil.
70
50
28— 30
in cărbune, îmbunătățirii' organizării
Ce acoperire în fapte au cuvintele
70
35
70
35— 40
muncii, a transportului cărbunelui,
secretarului de partid ? Ordinea și
’u100
întăririi ordinii și disciplinei, Dar,
3—
4
280
disciplina
s-au îmbunătățit simțitor,
în primul și în primul rînd, s-au fă
a scăzut substanțial fluctuația, iar
cut
pași
hotăriți
în
înfăptuirea
pro

—
20— 24
30 —35
140
în’ rîndul tuturor brigăzilor există o
gramului de mecanizare a lucrărilor
—
140
10— 12
40 —50
puternică emulație, un spirit nova
miniere.. Pentru prima oară în acti
550— 570
34—66
tor, apar o serie de inițiative crea
vitatea tninei, ău fost puse în func
v . . ' - ''Ta
toare în sprijinul producției. Toate
țiune două abataje frontale cu susți
cele 17 brigăzi și-au însușit și apli
47— 57
70
70
nere individuală cu stîlpi hidraulici.
25 —30
că' inițiativa „Brigada de producție
Au intrat, totodată, în producție ..pri
20
15—20
34—66
140— 190
și educație socialistă", iar 43 de
ma combină de tăiere mecanizată și
20
34—66
500— 550
5'
maiștri „Dirigenția muncitorească".
transport se cărbunelui, precum și
5
65
. 550— 570 ,
,2£L
Să adăugăm și faptul că mina Băr
trei combine de înaintări.
34—66
.
20
570
.
5
băteni ocupă un loc de frunte în ba
—
Mecanizarea
a
însemnat
mult
34—
66
zinul carbonifer al Văii Jiului și în
5a0— 570
20
5
în
cadrul
laborioasei
activități
ce
o
.
ceea ce privește organizarea în anul
70
70
10 —15
95— 120
depunem pentru redresarea produc
trecut a numeroase cursuri de cali
2—3
34—66
950— 1000
20
ției și depășirea prevederilor de
ficare ; în acest an, circa 200 de oa
34—66
20
2—3
950— 1000
plan — ne spunea ing. Ovidiu Avrameni vor urma cursuri de calificare
20
70
meseu, directorul minei. în funcție
50
400— 450
și policalificare.
de exigențele tehnicii din dotare am
70
35
20
700— 720
Dar mai elocvente decit aceste ac
■ acționat pentru îmbunătățirea orga
66
2—3
15
1 300— 1420
țiuni sint rezultatele' lor : după nu
nizării muncii și pentru realizarea
25
30
—
125— 130
mai două luni de activitate din acest
posturilor în cărbune. Astfel, pentru
an, mina din Bărbăteni, din între
80
—
100
12— 14
eliminarea dispersării forței de
prindere
restanțieră la producția de
70
140
—
9
8—
, muncă, a punctelor de lucru, cele 22
cărbune a devenit întreprindere
45 —50
—
13— 14
140
brigăzi care lucrau în cărbune au
fruntașă pe bazinul carbonifer al
fost reduse la 17. De asemenea, prin
50—60
30 —40
45— 48
Văii Jiului, situîndu-se pe locul II
organizarea mai bună a muncii pe
după la fel de harnicii mineri din
galeria de coastă și amenajările
44—66
15
7 —9
300— 350
Lupeni. Prin ce anume rezultate se
aduse la rampa puțului auxiliar, 25
—
6 —12
40—60
190— 200
situează
colectivul de aici pe acest
de posturi auxiliare au fost, desfiin
3 —5
—
12,5—15
loc de frunte ? El a extras peste pre
1 500— 1700
țate și trecute la extracția de cărvederi, în lunile ianuarie și februa
3,5— 4
40—45
—■
600— 620
. bune. Așa se face că față de cele
rie, 9 500 tone cărbune cocsificabil și
271 posturi .. planificate în cărbune,
a realizat 2,5 milioane lei economii
în prezent se realizează peste 300,
la costurile de producție, prin dimi
ceea ce se repercutează direct asu
nuarea cu 49,60 lei a consumurilor de
pra creșterii producției fizice.
materiale și cu 0,26 Iei a consumului
delor de lucru de mare productivi
în
mină
luăm
cunoștință
și
de
DROBETA-TURNU
de combustibil pe tona de cărbune
__ , și__________
tate
folosirea la parametri supealte acțiuni de organizare- a produc
extras. Productivitatea muncii în ației desfășurate cu perseverență de
.ciori a mașinilor, utilajelor și inSEVERIN: Nave n
bataje este cu 600 kg pe post mai
mineri. Bunăoară, față de situația
stalațiilor. La rîndul lor, lucrătorii
mare decît cea planificată. Trebuie
anterioară
observăm
că
ș-a
îmbună

lansate
la
apă
subliniat și faptul,- că- din' 17 brigăzi
unității de profil din această zonă
tățit substanțial transportul cărbu
numai una singură nu și-a realizat
a Munților Poiana Ruscăi au reali
La Șantierul naval din Drobetanelui din abataje Ia suprafață. Prin
ritmic prevederile de plan pe aceas
zat și pus la dispoziția combinate
Turnu Severin au fost lansate la
montarea . complexului de benzi de
tă lună ; dar și aceasta a intrat in
la galeria de coastă „Vîscoza" se
lor siderurgice din țară cu 31700 apă două noi nave : un remorcher
ultimele zile în cadența normală a
asigură
un
flux
de
transport
con

de
300
CP
și
un
altul
de
600
CP.
tone dolomită metalurgică mai
producției minei; tinuu, neîntrerupt din abatajele sec
Constructorii severineni au înche
mult decît era planificat. Ca ur
Sînt rezultate care atestă că în în
torului
1
direct
în
preparația
cărbu

treaga activitate a minei s-a produs
mare a depășirii sarcinilor de plan iat, de asemenea, lucrările la che
nelui
din
Lupeni.
eliminind
strangu

un.reviriment de.fond, ca rezultat al
la producția fizică, pe ansamblul iul de armare și. au livrat benefi
lările repetate ce se înregistrau îna-' muncii stăruitoare a întregului
întregului
întreprinderii miniere Hunedoara ciarului — Grupul de șantiere po->? •
inte aîci. Pentru îmbunătățirea trans
colectiv, în frunte cu comuniștii.
duri dunărene
prima navă pre
s-a obținut o producție netă supli
portului cărbunelui din sectorul II
Aceasta nu. înseamnă că acum
mentară în valoare de peste 2,4 mi
văzută în contractele pe acest an:
totul merge ca pe roate, că nu mai
s-a format o echipă de reparare și
un remorcher de 2x300 CP.
sînt neajunsuri, că în .cîteva luni
lioane lei.
întreținere a vagonetelor de mină.
au dispărut toate lipsurile. Minerii
Rezultatul : parcul de rulare depăcu care am stat de vorbă, șefii de
brigadă experimentați — precum
Mihai Kovacs, Constantin Onofrei,
Pompei Tomolca, Ion Pintecan, Si
gismund Kovacs și Nicolae Oprea —
S-a construit un supermagazin în
plăpumi nu vedeai pe sîrmă decît
de alta. Se minunau cum de-am
prezentîndu-ne problemele minei
care-și desfășoară activitatea ma
ajuns pe o asemenea vreme. Ba la boieri. Ei dormeau pe saltele din
cu maturitate și răspundere munci
gazine de confecții, textile, în
sac umplute cu paie...
chiar de fasole și de porumb uita
torească, au apreciat că realizările •
călțăminte, metalo-chimice, cofe
Comuna de astăzi e localitate ru
seră. Ziceau într-una de alianța
puteau fi și mai bune in sectorul II
tărie, restaurant. Volumul desface
rală doar datorită semnelor con
muncitorilor și țăranilor și că noi
îndeosebi dacă se obțineau rezul
rilor
a
fost
în
1979
de
aproape
16
venționale
de
pe
hartă.
Deține
în

nu putem fi decît frați și împreună
tate constante în sporirea producti
milioane. Numai în 1979 țăranii
treaga gamă a semnelor urbani
o să dăm sărăcia afară din tară. O
vității muncii, dacă toate brigăzile
din Cocora au cumpărat de la ma
zării. Aici, unde jumătate din băr
țineau una și bună că uniți nici
își realizau in luna ianuarie ritmic
gazinele comunei 180 televizoare,
bați și mai bine de trei sferturi din
mama boierilor nu ne mai poate
planul. O rezervă însemnată mai
70 de aparate de radio, 60 de frigi
femei erau analfabeți, funcționează
face nimic. Ne-am mai dus și în
există în efectuarea tuturor posturi
dere, 30 de mașini de cusut, 40 de
lor, în toate schimburile. Se înregis
garnituri de mobilă în valoarb de
trează încă absențe nemotivate, mal
aproape un milion.
au loc uneori stagnări neprevăzute
ale unor utilaje și instalații din cau
Două cooperative agricole de
za întreținerii și exploatării lor ne
de
porumb,
producție. Lanurile
corespunzătoare, care „dijmuiesC"
griu, floarea-soarelui. soia, orz și
producția de cărbune. Asupra elimi
grădinile de legiune ocupă aproape
nării acestor neajunsuri se insistă
8 000 de hectare. Pentru desfășu
pe toate căile, pentru că minerii in
rarea la timp și în bune condiții
tenționează să ridice în următoarea
a lucrărilor agricole, cooperatorii
perioadă ștacheta realizărilor.
din Cocora, ca întreaga agricultură
a României, primesc azi din partea
La Bărbăteni există o atmo
clasei muncitoare alt ajutor, infi
sferă plină de entuziasm și elan,
nit mai consistent. Au două secții
un adevărat climat mineresc de
ale stațiunii pentru mecanizarea amuncă. Minerii dc aici sînt hotăriți
acum două școli cu 1 000 de elevi,
ajunul zilei de 1 Mai. Atunci am
să răspundă prin noi și însemdus și nițică brînză, vreo două pucu laboratoare, sală de sport... La griculturii din localitate, dotate cu
tractoare,
semănători, combine
nate fapte de muncă indemnutini. Ei au venit duminică de ducele două grădinițe sînt prezenți
pentru recoltat și alte mașini alui mobilizator adresat de tozilnic 230 de copii. în satul în care
minică să ne ajute si uite așa s-a
gricole moderne. Producția de po
varășul Nicolae Ceaușescu, Ia recenta
oamenii mureau cu zile a fost cons
legat între noi o prietenie și o fră
rumb, de la 1 200 de kg cit se făcea
Consfătuire de lucru de la C.C. al
ție care n-a fost numai la noi aicea,
truit
dispensar uman cu casă
prin
’
45
a
ajuns
astăzi
la
7
000
kg
P.C.R., de a îndeplini riguros planul
ci peste tot, in țara asta româneas
de nav.eri avînd 24 de cabinete și
la
hectar.
Iar
la
griu,
de
la
1
000
de
la
cărbune, prin folosirea rațională a
că și din care, cum știți și dumnea
încorporind două apartamente și
kg
la
aproape
5
000
kg
la
hectar.
utilajelor existente la indicii stabiliți.
voastră, a ieșit puterea asta mare a
trei garsoniere pentru personalul
Dar cooperativele agricole de aici
Este domeniul care în aceste zile
poporului condus de partidul cornut
medical. Comuna dispune de un
sînt încă nemulțumite, știu că se
face obiectul unei analize profunde
nist. Si care a schimbat așa de re
cămin cultural, două cluburi, o li
poate mai mult și, desigur, vor ob
la toate locurile de muncă mecani
brărie, cinematograf, stație de rapede fața țării. .
ține mai mult. Cocora livrează azate, pentru a îmbunătăți, exploa
dioficare, 3 biblioteci cu peste
Cei doi bătrîni ne-au povestit
nual
peste
45
000
de
tone
de
ce

tarea utilajelor și a perfecționa sis
25 000 de volume. Viața căminului
apoi despre viata lor de argați care
reale.
Cele
4
500
de
vagoane,
puse
temul
de efectuare a reparațiilor, in
cultural o asigură cele 12 formații
din iarnă își vindeau brațele pen
cap
la
cap,
ar
da
naștere
unui
tren
sensul
ridicării calității si operativi
artistice, iar despre corul țărănesc
tății acestor lucrări. Cu tenacitatea
tru cite o traistă de boabe muncind
s-a dus vestea nu numai în ju care ar lega Cocora de București
(112 km). Asemenea comunei Co
care-i caracterizează, ei vor extrage
vara și toamna pe nimic. Cocora
dețul Ialomița. Vorbind despre lo
cantități tot mai mari de cărbune,
calitate nu trebuie uitat faptul că
cora și celelalte localități rurale
de-atunci însemna o adunătură de
ocupînd lună de lună un loc de
95 la sută din case sint noi, iar ce ialomițene și-au schimbat în tota
case sărmane, multe bordeie printre
frunte
in întrecerea minerilor din
ele, iar țăranii se chinuiau în cea lelalte renovate, că străzile sînt litate viața, trăind așa cum bătrînii
Valea Jiului.
mai neagră sărăcie. Cearceafuri și asfaltate pe o lungime de 5 km.
nu ah visat

Dacă nu ne ajutau muncitorii,
multe pluguri nu arau în primăvara aceea"
de-ale lor, iar să primească plată
pentru munca ce ne-o făceau, nici
vorbă. Și — de ce să n-o recunoaș
tem ? — de n-ar fi fost ei. multe
pluguri n-ar fi intrat în primăvara
aceea in brazdă. Ne-am ințeles noi,
cei din comitet, și-apoi am vorbit
cu satul. Oamenii au înțeles. Am
strîns de la fiecare, din sărăcia lui,
cîte-o strachină ele fasole, cîte-o
sită de porumb și am dat fuga în
București. Fasolea era un lux, iar
porumbul se minca fiert să nu mai
dai uium la moară pentru măcinat.
Țin minte că am făcut trei zile și
două nopți pe drum. Ne-a apucat
și un fel de lapoviță. Cînd am ajuns
le-am zis așa. țărănește : „Am adus
și noi nițică fasole și-oleacă de po
rumb !“ Erau bucuroși că ne văd.
Și-au început să ne-ntrebe de una,

Sabin CERBU

corespondentul

„Scîntell*

t
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Practic, trebuie să terminăm reconstrucția generală a Capitalei, sistematizarea,
sistemul stradal, astfel ca în 1985 Capitala să devină un oraș socialist modern,
demn de epoca societății socialiste multilateral dezvoltate, să constituie o mîndrie
a întregului nostru popor.
NICOLAE CEAUȘESCU
Creșterea producției industriale

Sporirea volumului investițiilor

în procente —

I

INDUSTRIA - DINAMISM Șl EFICIENȚĂ
• Produse al căror „certificat de naștere"
poartă însemnele acestui cincinal : strungul
carusel de 16 m, presa de forjare de 1 000
tone-forță, calculatorul electronic „Felix"
C-512, autobuzul urban de mare capacitate,
presa dublă de vulcanizat anvelope de 75
țoii, echipamentul de acționare și comandă
pentru platforma de foraj marin „Gloria".

© In actualul cincinal, producția industrială
a Capitalei crește intr-un ritm mediu anual
de 7,5 la sută, fiind în 1980 de 56 DE ORI
MAI MARE decît în 1938 și depășind de 6,3 ori
producția din același an a întregii țări.
Planul pe patru ani ai cincinalului actual
a fost îndeplinit cu 56 de zile înainte de ter
men, obținîndu-se o producție industrială
suplimentară de 19,6 MILIARDE LEI.

® Producția construcțiilor de mașini și chi
miei deține în totalul industriei o pondere de
60 LA SUTĂ.

I
.1

G In anii 1976—1979 au fost asimilate și
introduse în fabricație 2095 mașini și utilaje
tehnologice, precum și 841 noi materiale și
bunuri de consum.

® Au fost puse în funcțiune, în perioada
1976-1979, 267 CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE,
din care 76 înainte de termen.
• S-au economisit:
............................................... .............. .

— 49 mii tone metal j

miliarde

— 449 milioane kWh energie electrică ;

— 575 mii tone combustibil convențional.

în patru ani-90000 APARTAMENTE

In perioada 1976-1979
au fost construite:
— 200 000 mp spații co
merciale;

<ș

sau echivalentul unui oraș
cu 300000 LOCUITORI

— 17 532 locuri în cămi
ne pentru nefamiliști;
— 3 540 locuri în creșe
și grădinițe;
— 2 100 paturi în spitale.

• în anul 1979 a fost
dat în folosință primul tron
son al metroului.

PENTRU OAMENII MUNCII,

/>£VW
mi

I
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PC ITINFRARCLF VIITORULUI CINCINAL
SSSOIS»

Volumul desfacerilor de mărfuri
— în procente —

Jk
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® In anul 1985, producția netă
industrială va fi cu 50 LA SUTĂ MAI
MARE decît în 1980, ritmul mediu
anual de creștere fiind de 8,5 la sută.
• Volumul exportului va fi în 1985

Dezvoltarea
mecanicii fine ...

rrrpn

T. -

— in procente —

© Retribuția medie netă
a personalului muncitor
crescut de la 1711 lei,
1975, la 2 283 LEI în 1980.
© Volumul vînzărilor
mărfuri către populație
crescut în 1979, față de 1975,
cu 36 LA SUTĂ, iar cel al
prestărilor de servicii cu 6,8
LA SUTĂ față de 1978.
® in perioada 1976-1979
s-au
creat
37 700
LOCURI DE MUNCĂ.

INVAȚAMINT,

® In cele 11 institute de învățămint superior, cu 47 fa
cultăți, învață peste 74 000 STUDENȚI.
® In institutele de cercetare, proiectare și inginerie teh
nologică lucrează peste 74 000 DE OAMENI Al MUNCII.

• La cea de-a doua ediție a Festivalului național
„Cintarea României" au participat 7 340 formații și cercuri
artistice, cu 180 000 membri.

...și a electronicii
— în procente

|
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Nord-Sud, pe o distanță de 9,4 km ;
10 pasaje rutiere denivelate.
® Volumul prestărilor de servicii va
crește cu 44 LA SUTA în 1985, față
de 1980.

OAMENI Al MUNCII DIN CAPITALA!

ȘTIINȚĂ, CULTURA
• In 1979—1980, în rețeaua de grădinițe sînt cuprinși
49 000 DE COPII, adică întreaga populație preșcolară; în
învățămîntul primar și gimnazial — 215 000 ELEVI, iar în
licee, cele mai multe cu profil industrial, învață 111 000
ELEVI.

cu 50 LA SUTA MAI MARE decit
în 1980.
@ Ponderea produselor noi în con
strucția de mașini va ajunge la 72 LA
SUTA în 1985, iar în industria ușoară
la 63 LA SUTĂ.
® Produse ce vor fi asimilate în
cincinalul viitor : echipamente pentru
centrale atomoelectrice, echipamente
cu laser și fibre optice, componente
opto-electronice, televizoare în culori.
® In perioada 1981—1985, volumul
investițiilor va însuma 115 MILIARDE
LEI.
® Vor fi puse în funcțiune 177 CA
PACITĂȚI DE PRODUCȚIE.
• Se vor construi : 200 000 APAR
TAMENTE, 150 000 mp spații comer
ciale, 16 050 locuri în grădinițe, 1 656
săli de clasă, 97 săli de gimnastică,
102 166 mp spații pentru învățămîntul superior, 3 spitale.
® Vor fi date in folosință : magis
trala I de metrou, care va lega cartie
rele Titan și Militari, și magistrala II

Acționați cu abnegație, cu întreaga voastră dăruire ți pricepere pentru

îndeplinirea exemplară a însuflețitoarelor obiective de dezvoltare economico
socială și urbanistică a municipiului București, pentru sporirea contribuției

Capitalei la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste, la înaintarea ei

viguroasă pe drumul progresului, bunăstării și civilizației comuniste!
■
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Manifestările artistice atît de ■ va
riate ale ultimilor ani au afirmat o
elevată conștiință de sine a plasticii
noastre. Ele au relevat totodată fap
tul că există pe întreg teritoriul țării
un potențial artistic remarcabil, ceea
ce ne-a determinat să acordăm o
atenție deosebită mai ales creației
desfășoară
tinerilor artiști care-și
activitatea pe tot cuprinsul țării,
Au fost înființate nu numai
cenacluri ale tineretului, care cuDoi tineri — un băiat
prind artiști pînă in 35 de ani, dar,
s-au.
fată
..avintat ne
acolo unde existau suficiente forțe
gheața locului din parcul Herăs
artistice, cenacluri și filiale ale
trău din Capitală. La vreo 50 de
U.A.P. De la Conferința națională a
metri de mal, gheața s-a spart
U.A.P. au luat astfel naștere cena
in țăndări sticloase de argint.
clurile din Drobeta-Turnu Seve
Tinerii au căzut in apa rece ca...
rin, Alba Iulia (transformat de cu-r
gheața, adincă de peste doi me
rînd
în filială). Vaslui. Reșița, Slati
tri. Strigătele lor de ajutor au
na și Brăila, in viitorul apropiat urajuns, din om in om, pină la
mind a se înființa cenaclurile din
pompierii militari. Imediat, o
Bistrița-Năsăud si Suceava. Vom
grupă comandată de sergentul
construi noi ateliere la Constanța,
•major Viorel Prună s-a depla
Bacău, Suceava. Iași, Tg. Mureș. 1 esat la fața locului. Misiune ex
gată de această acțiune este și aceea
trem de dificilă, intrucit gheața
a
înființării unui număr însemnat de
continuă să cedeze in cercuri
galerii de artă : galeriile din Dro
tot mai largi. Atunci, doi mili
beta-Turnu Severin, Vaslui, Reșița,
tari — sergentul Adrian Frangu
Slatina, Ploiești. Năsăud. Birlad.
și caporalul Petre Lepădat — au
Bacău, Lugoj. In curs de amenajare
sărit in apă si au reușit, să-i
se află cele din Buzău și Albă Iulia.
scoată la mal pe cei doi tineri,
La București au fost reamenajate și
care au fost duși la spital.
modernizate citeva galerii, cum sînt
cele de la Gara de Nord, „Hanul cu
tel", cele două galerii de pe Bd.
„Sigheteana"
Magheru etc. Vor fi deschise, in acest
an, cîteva magazine de artă — in
Este numele unei frumoase
București, Timișoara, Brașov, Ma
joiane, din rasa „Brună de Ma
maia — pentru turiști de peste hota
ramureș", de la Stațiunea de cer
re. Dorim să continuăm in viitorul
cetări zootehnice din Sighetu
apropiat
mărirea spațiului de galerii
Marmației. Aflată abia la cea
al Capitalei prin înființarea unor ade a doua lactație, „Sigheteana"
semenea locuri de prezentare a artei
a stabilit un nou record, intrgplastice în toate noile cartiere (Driicindu-le pe toate suratele ei din
mul Taberei, Balta Albă, Militari,
rasa respectivă. Veritabilă_.,finBerceni, Pajura etc.).
tină de lapte", joiana „SigheDin inițiativa personală a tovară
teana" a umplut șiștar dupâ
șului Nicoiae Ceaușescu, în Bucu
șiștar, ajungînd la 11 198 litri
rești vor lua ființă „Centrul artelor",
într-o singură lactație.
care va cuprinde circa 200 de atelie
Recordul „Sighetenei" coinre, o galerie de artă, noile sedii ale
tide cu împlinirea, in curînd, a
Institutului de arte plastice și Uniu
100 de ani de existență pe aceste
nii artiștilor plastici. Iată doar o
meleaguri a rasei „Bruna de
parte din condițiile materiale pe
Maramureș".
care statul și partidul nostru le
creează pentru afirmarea plena
ră a artelor, pentru a înlesni per
I manenta confruntare cu publicul
Vmâtoreascâ
nostru de azi, exigent și, totodată,
I foarte
generos. Dealtfel, legarea
și nu prea
strînsă a artei și artiștilor de reali
tate, de munca, de realizările și aspi
Vasile Chiș. maistru mecanic
rațiile oamenilor este o preocupare
ia S.M.A. Dumitra (Bistrița-Năconstantă a noastră, a tuturor. în
săud) este si un pasionat vînă
anul care a trecut, uniunea noastră
tor. Deunăzi, împreună cu trei
a organizat 25 de acțiuni de docu
prieteni, dar fără autorizația de
mentare colectivă, tabere și simpo
rigoare, și-a luat pușca Ia spi
zioane de creație care au reunit pes
nare și a purces la vînătoare. Se
te 500 de artiști. Scopul acțiunilor de
pare că de această poveste au
documentare organizate de noi (mul
prins și urecheații de veste, ast
te din ele încheiate prin organizarea
fel că fiecare a tulit-o care în
unor colecții de artă locale) este
cotro, lăsindu-i pe cei patru cu
dublu : pe de o parte, urmărim cu
tolbele goale. Cătrănit foc,
noașterea de către artiști a celor mai
maistrul dă dispoziție ca un
de seamă realizări contemporane, iar,
tractor de la S.M.A. să vină de
pe de altă parte, creșterea caracteurgență ia fața locului, spre a
• rului educativ al artei, cunoscut
porni cu toții, motorizați, după
fiind și faptul că publicul dintr-o
urechiați. Dar tocmai ei, vînăanumită regiune este rnai sensibil
torii, au fost, la rindu-le... vi
față- de lucrări inspirate din realită
neți. Scurt pe doi: maistrul a
țile zonei respective. Numeroasele
rămas fără pușcă, tractoristul
fără permis de conducere, iar
ceilalți înghit in sec după visul
fraged al fripturii..,
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tabere și simpozioane de pictură,
sculptură și grafică, taberele de la
Măgura-Buzău, Arcuș-Covasna, Căsoaia-Arad, Sibiu, Constanța (cu lu
crări realizate mai ales pentru festi
valul anual „Pontica"), Lăzarea-Harghita. Botoșani, Tulcea, Bacău au
constituit importante puncte de ple
care in realizarea unor colecții ju
dețene de artă.
Alegerile de la 9 martie constituie
și un prilej de bilanț al rezultatelor
muncii noastre, care se bucură de
prețuirea partidului și poporului. Voi

Viorel MĂRGINEAN
vicepreședinte al Uniunii
artiștilor plastici

menționa, așadar, că în ultimul an au
fost terminate mari mozaicuri pe
fațadele unor importante obiective
industriale, au fost finalizate ample
lucrări, fiecare cu suprafața de peste
200 de mp, ia Ploiești. Turnu Măgu
rele, Giurgiu, Pitești, Tulcea. Aceas
tă acțiune va continua in anii urmă
tori pentru decorarea a numeroase
cămine culturale și case de cultură.
Amintesc, de asemenea, monumente
cum sint cele ale Independenței de
la Iași, de la Vaslui, monumentul
„1907“ de la Botoșani, lucrările de
artă monumentală realizate la
Drobeta-Turnu Severin, cele două
reliefuri pentru Monumentul lui Ște
fan cel Mare de la Suceava. în viito
rul apropiat sper că vor fi inaugu
rate monumentele Independenței de
la Calafat, Oradea și Corabia. în
centrul preocupărilor sculptorilor
se află acum realizarea a trei mo
numente: „Victoria socialismului",
„Independența" și „Unirea" de mare
amploare și se află în curs de reali
zare circa 30 de machete care vor
participa la concurs.
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Ambiția șoferului
*
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de pe „Salvare"
In ziua de 25 februarie, in ju
rul orei 13,30, la intrarea de la
camera de gardă a Spitalului
clinic municipal din Capitală,.pe
o targă se afla un om grav
bolnav, care trebuia transpor
tat de urgență cu „Salvarea" la
un alt spital. Cum timpul tre
cea și „Salvarea" nu mai venea,
toată lumea din jur se întreba :
„Ce se întimplă ?" Șoferul de pe
„Salvare" cerea să i se aducă
bolnavul pe targă la intrarea
principală, unde se afla el cu
mașina, iar personalul sanitar
se „ruga" de șofer să vină să
ia bolnavul cu mașină de la
„camera de gardă", intrucit nu
este transportabil. După îndeî
lungi „paflamentări", ambtția
șoferului de pe „Salvare" a fost
„salvată" :
bolnavul
(foarte
grav) i-a fost dus la mașină. Fi
rește, pe targă.
Intru lămurirea lucrurilor, am
notat
numărul
„Salvării" :
35-B-5 812.

Nuntașul supărat
Limpede : decit să mergi su
părat la nuntă, mai bine stai
acasă. Cu atit mai abitir, cind
supărarea ți-ai făcut-o singur ?>
nu iți vine deloc la îndemină să
le spui- nuntașilor ce-ai pățit.
Cam la asta se gindea Alexan
dru Florian din Făurești (Mara
mureș) in toiul petrecerii, cind
nici de mincare nu-i ardea, nici
de băut n-avea chef să bea. Tot
timpul ofta Si pindea usa. Și, de
ce i-a fost frică n-a scăpat, In
trucit venise la nuntă cu... trac
torul, cale de mulfi kilometri, a
scos din buzunar un 'substanțial
dar. Nu de nuntă, ci pentru amendă. După care, lăutarii
cintat marșul.
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de la colțul

străzii.
Se recomanda galant: Ionel
Grigoruță.
Și chiar așa îl cheamă. Lucra
pe un șantier de construcții din
Deva. După terminarea lucrului. ieșea la plimbare. Ii plăcea
să colinde cartierele centrale,
dar mai ales prin preajma țesătoriet de mătase. își fixa un
„post de observație", de unde
trăgea, cu coada ochiului spre
tinerele care intrau sau ieșeau
de la lucru. Apărea, pe neaștep
tate, și-i tăia calea cite unei
tinere, incepind să-i declare dra
goste fulgerătoare. Apoi, su
părat nevoie mare că nu e bă
gat in scamă, începea să ame
nințe. să le adreseze tot felul de
injurii. Azi așa, miine așa, pînă
i-a venit și lui riadul să fie „acostat", sub învinuirea de „ul
traj contra bunelor moravuri ?i
perturbarea liniștii publice".
Liniștește-te, Grigoruță !
Rubrica realizată de

Petre POPA
și corespondenții. „Scinteii"
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DE LA ADAS

La tragerea de amortizare a
asigurărilor de viață pentru luna
februarie 1980 au ieșit urmă
toarele opt combinații de litere :
1) W.Z.E. ; 2) K.Y.C. ; 3.
M.Y.Y. ; 4) W.K.R. ; 5) Q.C.L. ;
6) V.I.C. : 7) J.L.P. ; 8) Z.B.S.
Toți asigurații cărora le-au ie
șit una sau mai multe din aces
te combinații de litere înscrise
in polițele lor, urmează să se
adreseze unităților ADAS pen
tru a li se stabili drepturile cu
venite.
★

Administrația Asigurărilor de
Stat recomandă fiecărui automo
bilist să contracteze „asigura
rea facultativă de accidente
a conducătorilor de autoturisme
și a altqr persoane aflate în au
toturisme". Această asigurare
acoperă, in limita numărului de
locuri admis la transport, con
secințele accidentelor intîmplate
persoanelor, nenominalizate, aflate in autoturisme. Primele
de asigurare sint între 80 lei și
240 lei în raport de nivelul su
melor asigurate pentru fiecare
persoană, putîndu-se plăti și în
rate. Pentru informații supli
mentare și pentru contractarea
de asigurări la responsabilii cu
asigurările din unitățile socia
liste, agenții și inspectorii de
asigurare, filialele A.C.R.. sau,
direct, la oricare unitate ADAS.

Prezenta artiștilor nu numai cu
lucrări în expoziții, prezența lor în
mijlocul oamenilor, a celor care le
urmăresc și prețuiesc creația consti
tuie una din modalitățile importante
de stabilire a dialogului cu publicul,
în cinstea apropiatelor alegeri a
avut și are loc un ciclu de peste 100
manifestări atît in București, cît și
în toate filia'lele și cenaclurile din
întreaga țară : expoziții ale artiștilor
profesioniști, expoziții ale artiștilor
amatori organizate sub îndrumarea
noastră, în mari întreprinderi indus
triale, în localități care beneficiază
de așezăminte culturale cu caracter
permanent, numeroase intîlniri cu
publicul la fiecare din aceste verni
saje. Aceste manifestări, care au în
ceput în luna ianuarie, se află acum
în plină desfășurare. Aș aminti doar
cîteva care au.loc' chiar în aceste
zile : expoziția colectivă de pictură,
sculptură și grafică a filialei din
Pitești, expoziția de grup a artiștilor
din Tulcea deschisă lă noua fabrică
de confecții, expozițiile personale,
ciclurile de conferințe și alte acțiuni
individuale ale artiștilor plastici
sibieni, expoziția de grup de la Ra
finăria Brazi, expoziția filialei Con
stanta cu desene dedicate evenimen
tului de la 9 martie. Salonul jude
țean de artă decorativă organizat la
Palatul culturii din Tg. Mureș, ex
poziția cenaclului din Slatina, inti
tulată „Ritmuri noi contemporane".
Zilele acestea s-au deschis la Petro
șani. Lupeni și Geoagiu expoziții de
grafică militantă ale unor graficieni
din București. Vernisajele,respective
au prilejuit, de asemenea, intîlniri
cu publicul ale unor artiști și critici
de artă din Capitală și filiala DevaPetroșani. în București sînt de men
ționat expozițiile de pictură organizate pe platforma industrială „23
August" gi la întreprinderea „Repu
blica".

mei lui Martin Luther,. și
.
Cunoscut
și
apreciat
la puțină vreme după înmultă vreme ca prozator,
fringerea răscoalelor țără
Sutd Andras s-a impus in
nești conduse ■ de Thomas
ultimul deceniu ca unul din
Miinzer.
dramaturgii importanți ai
Pătrundem în ambianța
țării noastre. Inspirată de
calmă a căminului lui Mi
împrejurări istorice atesta
chael
Kolhaas, geambaș de
te documentar, de opere li
cai, negustor prosper. Un
terare sau mituri celebre,
om bun, drept, cumpănit,
dar viu și subtil implicată
înțelept, un cap de familie
în problematica spirituală
exemplar, un sot iubit și
actuală, opera dramatică a
iubitor, un tată afectuos și
lui SUto Andras e reprezen
fericit, un prieten generos,
tativă pentru angajarea tea
un
stăpin iubit de slujitorii
trului pe tărîmul dezbaterii
săi.
de idei, al unei meditații cu
Seninătatea vieții lui
privire la statutul social și
Kolhaas face ca. și prin conexistential, cu privire la ca
drele necesității și căile li
bertății omului. Este virba
deci despre o deschidere
majoră, ilustrată cu strălu
cire în literatura română
de Lucian Blaga și Camil
Petrescu și, mai nou, de
Horia Lovinescu sau Marin
Sorescu, o preocupare avind
ca reprezentanți, pe plan
mondial, pe Biichner și
Romain Rolland, pe Peter
Weiss, pe Camus și Sartre.
O preocupare vădind (și
perspectiva
comparatistă
trast, cele ce vor urma să
este extrem de rodnică),
fie și mai cumplite. Căci
puterea teatrului românesc
asupra lui Kolhaas se aba
de a se situa în miezul unor
te „gonind pe un cal smo
întrebări importante și de
lit" — „năpasta". Este vor
a susține adevărul, legiti
ba
(la început și aparent)
mitatea unor răspunsuri
de abuzuri mărunte, de o
izvorîte din filozofia mar
nedreptate măruntă in ra
xistă, a unor răspunsuri
port cu „absolutul nedrep
reprezentative pentru uma
tății". Este vorba, din altă
nismul marxist.
perspectivă, de o nedrep
Publicate în limba româ
tate gravă în raport cu ori
nă la Editura „Kritenon"
zontul,
interesele și simți
(volumul „Trei drame"),
rea unui om cu simțul
piesele lui Siitd Andras,
dreptății ce îi e specific.
care au cunoscut expresive
Văzind că legea rămine
transfigurări pe scenele
surdă la cererile sale va
teatrelor- maghiare, au in
pune mina pe armă și își
trat, cum era și firesc, și in
va face singur dreptate. Cel
atenția teatrelor românești.
mai pașnic dihtre oameni
La Galați a avut loc pre
va apuca drumul revoltei.
miera comediei „Bocet ve
„Cel rnai bun dintre cei
sel pentru un fir de praf".
mai buni credincioși ai lui
Teatrul „Bulandra" a inclus
Luther" — după o ezitare
recent pe afișul său „Flo
care îl va costa în cele din
riile unui geambaș", a cărei
urmă
viața — va sfirșl prin
premieră absolută în limba
a înțelege, ridicindu-se îm
română a avut loc la Tea
potriva sfaturilor de supu
trul Național din Tîrgu
nere și umilință ale aces
Mureș.
tuia, că distrugerea citade
„Floriile unui geambaș"
lei nobililor, exploatatori
are ca punct de pornire în
lor. a conducătorilor și ju
tinsa nuvelă a lui Heinrich
decătorilor farisei, a refor
von Kleist, „Michael Kol
melor și reformatorilor ce
haas". Sîntem în prima ju
sacrifică, omul, sfărimarea
mătate a secolului al XVIlea, in plin triumf și in ■ lanțului complicităților tu
turor acestora necesită înplină consolidare a refor-

Freneticul și
mașina tocată
Spinu Virgil (născut în 1955) este tipul
infractorului frenetic. Debutul și l-a făcut
la 21 de ani. Observase că intr-un bloc din
cartierul Militari se face comerț cu țigări
străine. în stil frenetic. S. V. a pus la cale,
cu incă 6 inși, să-i pindească pe clienții
acelor bișnițari, să-i atace și să le umfle
cartușele de „Kent". A avut norocul ca din
primii trei bărbați care ieșeau din bloc, doi
să fie ofițeri de miliție îmbrăcați in civil.
Am scris „noroc", deoarece coincidența
putea să-l aducă pe S. V. pe calea cea
bună.
Nu a mers pe calea cea bună, a mers pe
un bulevard central, cu alt amic de fre
nezie, escaladînd entuziaști balconul locuin
ței unui om pe care-1 știau plecat temporar
din țară. Norocul i-a suris a doua oară :
tocmai coborau cu un furtun geamantanele
doldora de aparate electronice, cind, prin
dreptul balconului, a trecut un echipaj
al... Da, al miliției. Urmărire ca-n filme.
Prietenul se ascunde in curtea unei bise
rici, Spinu scapă. Pînă la urmă are totuși
șansa să răspundă la interogatoriu, iar pe
deapsa de 2 ani și 10 luni cu executare la
locul de muncă era numai potrivită să-l
avertizeze definitiv asupra freneziei prost
canalizate.
N-a mai furat. Și-a cumpărat un auto
turism. S. V. și-a adunat un nou grup de
prieteni și a plecat cu ei in trombă spre
Călărași. Frenezia i-a rostogolit prin șan
țurile din Lupșanu. S-a spus că la volan
se afla exact prietenul care a și decedat.
Foarte posibil, cert e că accidentul s-a sol
dat fără urmări penale, dar și fără auto
mobil întreg.
Nu era Virgil omul care să se potolească
dirltr-un accident grav. Resimțind încă du
rerea izbiturilor, la o săptămină numai,
dă cu ochii de o mașină exact de aceeași
marcă, vechime și nuanță. Se urcă in ea,
stabilește contactul și accelerează frenetic.

9,00 Tot înainte !
9,15 Șoimii patriei
9,25 Film pentru copil : Călătorie in
doi (II). Producție a studiourilor
americane
10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii, Ciclul „Mari
opere mozartlene" - „Nunta lui
Figaro" — actul al IV-lea
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13.05 Album duminical
15,35 Imagini din Maroc (film documenta r)
15.55 Șah
16,05 Telesport • Campionatele taternaționale ale Rom ilniei de tenis de
masă
selecțiunj înregistrate de
la Arad o La ora 16,30 — Fotbal :
Politehnica Iași — Universitatea
Cluj-Napoca (repriza a ’ n-a) în
campionatul național — divizia A.
Transmisiune directă de la Iași
17,35 Film serial : Linia maritimă Onedin. Episodul 3
18,25 In actualitate : alegerile de la 9
martie !
18,40 Călătorie prin țara mea (XIX)
19,C<) Telejurnal
19.15 Antena „Cîntârii României" —
Spectacol prezentat de județul
Sălaj
20.16 Film artistic : O singură cale. Pre
mieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane
21,55 Telejurnal
PROGRAMUL t

9,00 Consultații pentru elevii cursurilor
serale
10,00 Concertul orchestrei simfonice a
Filarmonicii „George Enescu"
11,45 Vot de tinără conștiință.
12,00 Din muzica și dansurile popoare
lor
13,00 Desene animate
13.25 Film documentar — Expediția K 2
14.10 Concert de prinz.
15.10 Film documentar : Dimineața cu
vintelor
15.25 București, ieri, azi, miine

15,40 „La trecutu-țl mare, mare viitor"
(program artistic)
16,00 Prin muzeele șl expozițiile Capita
lei
ie, 20 Recital Charles Aznavour
17.00 Să punem soarele la treabă...
17.20 Teatru TV : „Interludiu" de
' And.1
Andrleș
18.20 Anunțuri și muzică
18,25 în actualitate : alegerile de la 9
martie !
13,40 Călătorie prin țara mea (XIX)
19,00 Telejurnal
1S.15 Telerama
19,45 Pagini din creația muzicală româ
nească : Simfonia a IlI-a de Geor
ge Enescu
20.35 Emisiune literară
21.05 Romanțe
21,55 Telejurnal

LUNI, 3 MARTIE
PROGRAMUL 1
16,00
18.50
19,00
19,20

19,35
19,55
20,05
20,20
20,40
21,35

PROGRAMUL 2

16,00 Formații studențești laureate ale
Festivalului
național
„Cintarea
României"
16.30 Votăm cu țara
16.50 Itinerar școlar bucureșten.
17,10 Muzică ușoară
17.30 Civilizații balcanice (IV) — Sigiliul
Romei
18,03 Selecțiuni din baletul „Luceafărul
de ziuă" de Tudor Jarda
18.50 1 001 de seri
19,00 Telejurnal
10,20 In actualitate : alegerile de la 9
martie I
19.35 De la A la... Infinit (selecțiuni)
20,40 Un fapt văzut de aproape
21,00 Pagini alese din creația compozi
torului Pascal Bentoiu
21.35 Telejurnal

gizorul spectacolului de la
„Bulandra", echilibrul par
ticular. specific lucrării lui
Sutd Andras este cînd mai
ușor, cind mai grav tulbu
rat Realismul apăsat al
piesei (cu deosebire al pri
mei părți) este estompat.
Regizorul insistă de la în
ceput pe valorile simbolice
— ceea ce servește apelului
la meditație, dar, pe de altă
parte, face ca demonstra
ția să nu mai aibă progre
sia, forța din piesă ; să fie
măi rece, mai puțin con
vingătoare sub aspect emo
tional. La aceasta con-

cleștarea luptei. Kolhaas va
înțelege că „cereți și vi se
va da, bateți și vi se va des
chide" e un principiu min
cinos ; că Dumnezeu nu
există, iar reprezentanții și
propovăduitorii lui pe pămînt apără fie cauze ab
stracte, fie interese solida
re cu cele ale stăpînitorilor și potentaților.
Depășind stadiul revoltei
anarhice pentru dobîndirea
dreptății sale personale,
Kolhaas înțelege că drumul
care duce la Thomas Mtinzer e „calea cea bună". „E
calea cea mai scurtă care

a

de SUTO Andras

la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

Nu s-a oprit pînă Ia marginea orașului. A
demontat numerele de înmatriculare, serii
le șasiului și motorului (ștanțate nu direct
în carnea metalului, ci pe plăcuțe aplicate
cu nituri, superficialitatea fabricantului
acelui tip) și... Sigur că da, s-a dus și le-a
schimbat cu numărul și seriile propriului
autoturism, făcut varză.
Reușita operațiunii i-a înaripat și mai
mult frenezia. Mașina altuia cu seriile lui
a vindut-o. (în trei luni această mașină
va fi vîndută de două ori, se pare că a avut
grijă s-o înstrăineze tot unui frenetic).
Mașina lui, cu seriile altuia, fiind varză, a
tocat-o. A tocat-o cu frenezie, a transfor
mat-o în colete mecanico-macabre și a făcut-o să dispară, bucată cu bucată, prin
iazuri și prin păduri. Cu atîta insistentă i-a
șters urmele, incit miliția n-a mai putut
găsi nici măcar un șurub.
Vorbind de miliție, s-a putut deduce că
frenezia nu l-a salvat pe Spinu Virgll de
răspundere pentru faptele sale. Exact așa e.
Cu toate măsurile disperate de a-și as
cunde faptele, furtul și substituirea mașinii
au fost descoperite intr-un termen destul
de scurt. Freneziei penale, organele de or
dine știu să-i răspundă și ele cu frenezie,
in cu totul alt sens, bineînțeles.

alcoolului
Altfel de... frenetic este R. T. Ideile lui
rele se conturează difuz, ca prin vis, fap
tele se desfășoară greoi, ca prin vată. O
osîndă continuă a instabilității l-a blocat
pe pămintul nimănui, dintre bine și rău.
„Datorită stării de alcoolism cronic de
care este stăpînit — va constata o instanță
— comite fapte penale, unele ciudate și
greu de ințeles".
Iată o asemenea dimineață petrecută în
frenezia lui amorțită : bea și ațipește ; ca
sub chemarea unui ecou se ridică și intră
pe poarta unei întreprinderi, abia ținîndu-se pe picioare, și cere să fie încadrat ;

te duce acasă". El lasă fiu
lui său mesajul de a trece
de la „nădejdea îngenun
cheată" la „dreapta deznă
dejde". mesajul dreptății pe
care omul Și-o face singur
pe pămint. „Floriile unui
geambaș" afirmă așadar
necesitatea revoltei și a în
temeierii ei pe criteriile,
pe solidaritatea luptei de
clasă. O altă idee impor
tantă a piesei, inspirată de
realitățile și filozofia isto
riei și totodată de principii
le noului umanism: ea afir
mă legitimitatea aspirației
fiecărui om, a „firului de
praf" cum îl numește, print
tr-o metaforă poetică, au
torul — la dreptate, dem
nitate, libertate și fericire.
Ea afirmă că fără dreptatea
„firului de praf" își pierde
noima dreptatea și adevărul
universului.
Teatrul „Bulandra" are
meritul de a ne prilejui intîlnirea cu acest valoros
text al lui Siito Andras (în
traducerea Vioricăi Bîrlădeanu), intr-un spectacol
de o notabilă limpezime,
simplitate și frumusețe, față
de care avem de formulat
totuși destule rezerve. în
lectura lui Ioan Taub, re-

tribuie și tratarea cintecelor ca niște songuri, urmărindu-se deci mai mult
efecte de distanțare decit
unele de participare și im
plicare sufletească a spec
tatorilor (deși muzica scri
să, compusă . special de
compozitorul Ștefan Nieulescu e rafinată, interesan
tă). La aceasta contribuie
insă mai ales preocupările
de stilizare ale regizorului,
care aduce o notă de arti
ficialitate — sesizabilă nu
atît atunci cind e vorba de
jocul luminilor, mișcarea
decorului, ci chiar in jocul
actorilor. (Atunci cînd si
metrii perfecte, mișcări și
„poze" nefirești, mai propice
coregrafiei decit actului
teatral adevărat, cînd lovi
turi de teatru iau locul fi
rescului, tumultului și lo
viturilor vieții). Așa, de
pildă, dacă „petrecerea la
castel" e realmente expre
sivă și executată cu profesionalitate, ideea creării
unui fel de „cor", mai mult
tăcut, al femeilor (rind pe
rînd martore, participante,
comentatoare — călugări
te, slujnice, femei revol
tate, complice ale lui Kol
haas etc.) este discutabilă

invitat, bmeinfeles, să ia aer, iese cu pri
ma sacoșă ce i-a căzut sub priviri, sub
privirile încețoșate ; iese și se înfundă în
primul colt în care mai putea să tragă un
git ; se trezește din nou din amorțeală și
își continuă slalomul fără schiuri, observă
sacoșa din propria-i mină, caută în ea și
nu găsește decit acte ; le aruncă intr-un
tomberon de gunoi, multumindu-se că s-a
ales cu o plasă din plastic, mai merge
cîteva zeci de pași fără să știe de dinsul.
Proprietarul sacoșei nici nu aflase de dis
pariția ei, cind s-a pomenit cu actele gă
site de cineva la gunoi. Pornind cu militia
pe urmele infractorului, îi găsesc culcat,
pe un „pat" de ciment cu o bicicletă lingă
el ; unde și cum de i se lipise ghidonul bi
cicletei de miini n-a putut explica.'
La judecată au fost prezentate și actele
unor activități mai vechi. într-o împreju
rare legată de furtul unui calup de urdă
din piață, medicii de specialitate au întoc
mit un raport foarte educativ pentru toți
aceia care nu înțeleg la vreme riscurile
abuzului de alcool. De dincolo de limbajul
științific și terminologia sobră răzbat ecou
rile luptei dramatice a acestui om de numai
37 de ani cu starea in care s-a adus singur :
„Contactul psihic se stabilește facil, prezentind o atitudine de colaborare, sollcitînd iertarea și regretul faptelor săvîrșite (...). Plinge și suspină sacadat amin
tind mereu că suferă (...). Recunoaște con
sumul mărit și aproape permanent de
alcool (...). Ține să precizeze că din această
cauză a adus o serie de prejudicii morale
și materiale familiei, ajungînd să-și vindă
lucrurile din casă și îmbrăcămintea pentru
sume foarte mici („televizorul, in valoare
de 4 000 lei, contra unei sume de 300 lei").
„Dorește să impresioneze prin atitudinea
pe care o va adopta în viltot".
Singura contribuție, să-i spunem pozitivă,
de la întocmirea acestui raport pînă în ziua
ultimelor infracțiuni a fost faptul de a mai
concepe un al patrulea urmaș. Judecindu-i
recursul. Tribunalul Brașov a ținut seama
și de acest fapt, obligîndu-1 la numai 6 luni
muncă corecțională și la tratament de
dezalcoolizare. Omul însă trebuie să se mai
ajute și singur.

Emisiune în limba maghiară
1001 de seri
Telejurnal
în actualitate : alegerile de la 9
martie !
Arc peste timp — 6 martie ’45
6 martie ’80. „Șub soarele demo
crației"
La ordinea zilei tn economie
Din inimă un cîntec țării
Cadran mondial
Roman-folleton :
Primarul
din
Casterbridge. (Episodul 3)
Telejurnal

și, mai ales, neinspirat
concretizată. Insistenta pe
idee, mai mult decit pe în
cleștarea vitală ce naște
ideea, miza pe efecte, mai
mult decit pe tensiunea si
tuațiilor, confruntărilor și
șocurilor sufletești, face
insă ca, nu o dată, spectacolul să nu aibă ritmul
.......și
nervul ideal.
Ion Cocleru, pe care l-am
cunoscut ca un actor de
prestigiu al scenei timișo
rene, joacă rolul lui Kol
haas cu credință, cu susți
nere interioară Vrînd să
arate că minia lui Kolhaas
nu e a unui temperamental,
ci a unui om calm și echi
librat, lovit în centrul
vital. In rațiunea vita
lă a ființei sale, Cocieru
i-a conferit o anume ele
ganță, răceală, distantă, dar
l-a lipsit oarecum pe erou
de viață. Din acest motiv
compoziția sa extrem de
îngrijită (și Cocieru e un
actor inteligent, cu o voce
expresivă) pare prea ,osu-pravegheată", sărăcită de
nuanțele, gradațiile necesa
re. lipsită de anvergura ne
cesară. Dacă in acest caz
putem vorbi și de o insufi
cientă sau inadecvată în
drumare regizorală. în ca
zul Mihaelei Marinescu ro
lul cerea o interpretă aptă
să întruchipeze căldura,
candoarea și înțelepciu
nea femeii, care să fie
naturalețea
întruchipată,
O foarte bună atribuire de
rol și o foarte solidă com
poziție — matură, subtilă,
remarcăm în cazul lui Ion
Lemnaru.
Spectacolul conține, tot
odată, o creație absolut re
marcabilă : cea a lui Ion
Caramitru — Nagelschmidt,
conștiința revoltată cea mai
lucidă a piesei, personal
care1, ce-i drept, nu solicită
radicale modificări, răstur
nări de atitudine, precum în
cazul lui Michael Kolhaas.
Caramitru pune in evidenta
cu inteligența-i caracte
ristică exemplaritatea erou
lui. conferindu-i accente de
pasionalitate incandescen
tă, de revoltă incendiară,
dezinvoltură și Ironie, haz,
dramatism și mult farmec.

Natalia STANCU

Cel mai disputat
trofeu

o Teatrul National (sala mleâ) :
Infernalul mecanism — 18; O
scrisoare pierduta — 15:
Gene
roasa fundație — 20 : (sala Ate
lier) : Monolog cu fața la perete *
— 10.30 ; Aventură in banal (spec
tacol aminat din 17. ri)t ora 15.30:
Zoo — 19.30.
o Filarmonica
..George Enescu"
(sala mică) : „PANORAMIC XX".
Programul IV. Al doilea
recital
de pian susținut de Adrian Tomescu — 19,30.
o Opera Română : Prinț șj cer I
șetor — 11 ; Madame Butterfly
— 19.
• Teatru! de operetă :
Suzana
— 10.30: Oklahoma — 19,30.
<» Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala Schitu Măgureanu):
Floriile unui geambaș — 10: Un
deva, o lumină — 15: O scrisoa
re pierdută — 19.30. (sala Grădina
Icoanei) :
Infidelitate conjugală
— 10: Elfsabeta I — 15:
Tineri
căsătoriți caută cameră — 19 30.
A Teatrul
Mic :
Nebuna
din
Chaillot — 10.30: Să îmbrăcăm pe
cei goi — 19.30.
O Teatrul Foarte Mic : O parte
dintr-o pasăre — 20.
• Teatrul de comedie : Plicul —
J0: Zăpăcitul — 15: Cinema
—
19,30.
a Teatrul „Nottara" (sala Maqheru) : Mița ta sac — 15: Marea lu
mină albă — 19.30; (la Sala Pa
latului) : Idioata — 16.30 : 20t (sala
Studio) :
Jocul — 10.30: Inele,
cercei, beteală — 20.
• Teatrul Giuleștl (sala
Majes
tic) : A clncea lebădă — 10: O
noapte
furtunoasă — 15; Dragă
mincinosule — 19..T0: (sala Ciu
lești) : Cocoșclul neascuStător —
1-0; Opinia publică — l.%30.
• L UI MUUU
’lUUilUal J..C.
© Teatrul
satlric-muzical
,.C. TASavoy)
nașe" (sala
(..__._____
_ .: De Sa CArăbuș la Savoy — 19,30:
----(sBla Vie
toria) : Boema ride, ctată și ri ansează — 19,30.
o Teatrul „Ion Vasilescu^- : Piatră la rinichi — 15: 19,30,
o Ansamblul artistic
„Rapsodia
română" (sala Studio) : De dor,
de dragoste — 16.30: 19.
® Teatrul „Ion Creangg'1 ■ Sfirlă
năzdrăvanul — 10,30; Băiatul cu
floarea — 19.
Strada
® Teatrul „Țăndărică" :
prieteniei — 10; Puiul — 12:
Jocuri de poeți — jocuri de copii
— 17.
București :
Atracțiile
9 Circul
• circului bulgar — IC; 16: 19 30.
o Studioul de teatru al I.A.T.C. :
Amphytrion — 15; Trandafirul ș!
coroana — 19,30.

® Artista, dolarii și ardelenii :
PATRIA — 9; 11; 13; 15.30: 17.45:
20. CAPITOL — 9; 11.15: 13.30:
1-5,45; 18; 20. FAVORIT — 9: 11,15:
13.30: 15.45; 18: 20.15.
e Prezentatorul : CENTRAL
—
9; 11,15; 13.30: 15.45: 18 : 20.15,
O Clopote de toamnă : TIMPURT
NOI — 14; 15,45; 17.30: 19.30.
© I
se spunea
„Buldozerul" :
PALATUL
SPORTURILOR
ȘI
CULTURII — 11: 17.30. SCALA —
t>: 11.15: 13,30; 15.45; 18.15; 20.30,
BUCUREȘTI
—
9: 11,15; 13,1,30;
15,45; 18;' 20.15. MODERN — 9:
11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.15.
O Moarte pe NU : CINEMA ST1'UDIO — 10; 12,30; 15, MUNCA
14,30; 17,154 20.
O Elpidio Valdes (în cadrul „Sântămînll filmului cubanez") :
CI
NEMA STUDIO — 17,30: 19.30.
• Cumpăt» :
EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30» 15.45; 18: 20,15.
• Deznodătntat la frontieră : LU
CEAFĂRUL — 9; 11.15: 13.30;
15,45; 18: 20. FESTIVAL — 9: 11.15:
13,30: 15,45» 18: 20.15.
----- CULTURAL
----------— 9: 11,15»; 13.30: .............
.. 20.15.
.........
15.45: 18:
• Din no» Disney — 9.15: 10.45:
12.30: 14; 15,30: Interviuri despre
probleme personale — 17: 19.38 :
DOINA.
© Adio, dar rămin cu tine : VIC
TORIA — 9; 11.15; 13,30: 15.45: 18:
20.15.
a Rug și flacără :
FLOREAȘCA
— 9: 11: 13.15: 15.30: 17,45 : 20. AU
RORA — 9': 11.15: 13.30: 15.45:) 18:
20. ARTA — 9: 11,19: 13.30: 15.45:
18: 20.
O Colosul dta Rhodos : GRI vita
— 9; 11,45; 14.30; 17,15 : 20. GLORIA — 9; 1.1,30; 14: 16.45: 19.30.
FLAMURA — 9; 11,45; 14.30: 17,15:
20.
e Doctorul Poenaru :
BUZEȘTI
— 15.30; 17.30: 19.30.
© Camionul de cursă lungă : FEROVIAR — 9; 11.15: 13.30; 10.45:
18; 20,15, MIORIȚA ■ - »: 11,15;
13.30; 15,45 18; 20.15. TOMIS
■ 9;. __
11,15:. ...
13,301. 15.45; 13; 20.15. (
0 Cine mă strigă 7 : BUCEGi —
15.30: 17.30: 19.30.
a Un polițist incomod : LIRĂ —
10; 12: 15.30: 18; 20. VOLGA — 9:
11.15: 13.30; 15,45: 13: 20.15.
0 Cianura și picătura de ploaie;
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
a Răzbunarea panterei roz : FE
RENTARI — 15,30: 17.30: 19.30.
O Studentul,
computerul și car
tofii : COTROCENI — 15:
17,15;
19,30.
O Safari Express ; GIULESTI —
9: 11: 13,15; 15.30: 17.45: 20.
Chemarea primăverii : PACEA
15.30: 17,30: 19.30.
e Destine
----------:
VIITORUL. — 15.30:
17,30: 19.30.
© Totul pentru un cîntec: POPU
LAR — 15.30; 17,30; 10,30.

sint bunuri comune, deoarece au fost dobîndite in timpul căsătoriei. Investea bani in
această pasiune de vînătoare.
In timp ce eunoscuții împricinaților șușo
teau că ei ar putea ajunge la o înțelegere,
bunăoară luind el nagițul sau — și mai
bine — fazanii, lăsindu-i dînsei trofeele
cu ramuri de gheață, instanța lămurea,
teoretic și aplicativ, principiul trofeelor :
„Aceste bunuri sint dobîndite cu titlu de
premiu sau recompensă pentru priceperea
deosebită și calitățile sale de vînător. tro
feele în atare situații avînd un caracter
aleatoriu, depinzînd în exclusivitate de ha
zardul întîlnlrii dintre vinat și dibăcia
vînătorului, situație în care evident nu se
poate vorbi de aportul celuilalt soț, respec
tiv al piritei".
Fie și numai pentru această motivare, ce
ar învineți de invidie pe orice membru
A.G.V.P.S., merita sîciiala atitor procese...

Separarea soților Rață s-a produs încă
din ziua de 15 aprilie 1974. Pe cît de șu
bredă a fost căsnicia în timpul existentei
ei, pe atît de indestructibile s-au dovedit
relațiile dintre soți după despărțire. Numai
că nu e vorba de relații de afecțiune. Sint
încleștați pe spinoasa problemă a trofeelor
de vînătoare.
.
„2 trofee cerb craniu. 4 trofee țap bust,
3 fazani împăiați și 13 păsări împăiate".
Enumerarea a apărut ca un laitmotiv al
cîtorva dosare din 1974 pînă in 1979. In le
gătură cu aceste capturi vînătorești, nici
expertiza generală asupra lucrurilor de
împărțit, efectuată de un doctor inginer,
n-a mulțumit. A trebuit să se efectueze un
supliment de expertiză, dar, de stabilit, cel
puțin s-a stabilit în mod exact că trei din
cei patru țapi au fost împușcați vara, că
unul din craniile de cerb are o rază, pe
cînd celălalt craniu are ambele raze de
gheață dezvoltate, ițir păsările au fost spe
„Inculpatul l-a împins incit partea vătă
cificate, în sfîrșit, ca lumea : 2 ciocănitori,
mată s-a dezechilibrat puțin si s-a rupt
o stăncuță. 3 fazani, 2 nagiți, o potîrniche,
suportul pe care era așezat telefonul. Su
o lișiță, un bltlan, o bufniță și un uliu.
portul era fixat pe cabina casieriei. Nu știu
Te-ai aștepta ca asemenea dispute să
dacă si casierița s-a lovit la mină, ca ur
Izbucnească in legătură cu cine a tras cu
mare a mișcării cabinei".
arma și cine a ochit nagițul sau, cel mult,
în perspectiva deschiderii la fostul domi
(Mărturie la procesul încăierării din
ciliu conjugal a unui mic muzeu. Ei bine,
tre contabilul-șef și mecanicul-șef de
disputa a avut o motivație mult mai ab
la cooperativa „Progresul" din Brașov)
stractă. Părțile s-au luptat să lămurească
această dilemă : sînt trofeele de vînătoare
„La un moment dat reclamanta a deschis
obținute în timpul căsătoriei bunuri comu
un geam si a spus că nu vrea decit pensie
ne sau bunuri proprii ?
' alimentară și recunoașterea copilului. Pirl— Bineînțeles că sînt bunuri proprii, a
tul, din curte, a rugat-o să iasă afară, penexclamat fostul sot. Numai eu am permis
tru că o pensie alimentară nu se noate da
de. vînătoare. Dealtfel, nevastă-mea nu in
unui glas".
tra In pădure nici după ciuperci. Ea avea
(Declarație la procesul Judecătoriei
cu totul alte pasiuni.
sectorului 6 nr. 5186/78)
— Pardon — ar fi zis, într-o redare pa
Sergiu ANDON
rafrazată fosta soție. Consider că trofeele

Din caietul
grefierului
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în întreaga țară au început

ADUNARE CETATENESTI
M

1

în circumscripțiile electorale
pentry Marea Adunare Națională
C.C. al P.C.R., director la Combina
tul de lianți și azbociment Fieni, și
Gheorghe Banu, director la între
prinderea „Steaua electrică"—Fieni,
în circumscripția electorală nr. 2 Pu
cioasa ; Victoria Ene, președintele
C.A.P. Potlogi, și Niculina Zamfir,
președintele C.A.P. Odobești, în cir
cumscripția electorală nr. 5 Titu ;
Ion Tcoreanu, membru supleant al
C.C. al P.C.R., adjunct al ministru
lui economiei forestiere și materiale
lor de construcții, în circumscripția
electorală nr. 7 Răcari.
în județul DOLJ — Aneta Spornic,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul educației și învățămintului, în cir
cumscripția electorală nr. 9 Băilești.
în județul GORJ — Virgil Trofin,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Tîrgu
Jiu.
în județul HUNEDOARA — Ion
Ursu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-vicepreședinte al Consiliului
In aceasta însuflețită atmosferă au
Național pentru Știință și Tehnolo
avut loc adunările cetățenești, în ca
gie. în circumscripția electorală nr. 1
Deva-Est ; Mihaî Niculescu, . director
drul cărora candidații pentru Marea
la I.P.R.O.M.E.T. București, și Cornel
Adunare Națională s-au întîlnit cu
Rizcscu, director adjunct științific la
alegătorii :
în MUNICIPIUL BUCUREȘTI —
Institutul de cercetări metalurgice
București, in circumscripția electo
Gheorglie Milfoc, academician, pro
rală nr. 3 Hunedoara-Est.
fesor consultant la Universitatea
în județul IALOMIȚA — Ion TaBucurești, în circumscripția electo
rachiu, membru aî C.C. al P.C.R.,
rală nr. 21 „13 Decembrie" ; Ion
prim-secretar al Comitetului jude
Lăncrănjan, scriitor, membru al Uni
țean de partid, în circumscripția eunii scriitorilor, și Constantin Chilectorală nr. 3 Fetești.
rrță, scriitor, „vicepreședinte al Uni
în județul IAȘI — Dumitru Po
unii scriitorilor, în circumscripția epescu, membru al Comitetului Po
Iectorală nr. 25 Băneasa — Pipera.
litic Executiv, secretar al C.C. al
în județul ALBA — Leonte Răutu,
P.C.R., în circumscripția electorală
membru al Comitetului Politic Exe
nr. 1 Iași-Copou; Cameluta Beldie,
cutiv al C.C. al P.C.R., rectorul Aca
prorector al Institutului politehnic
demiei „Ștefan Gheorghiu", în cir
din Iași, și Lorica Gabriliță, decan
cumscripția electorală nr. 5 Aiud.
la
Institutul medico-farmaceutic din
în județul ARAD — Elisabeta
Iași, în circumscripția electorală nr.
Sa bău, membru al Comitetului de
2 Iași-Tătărași ; Maria Asaftei, pre
partid pe întreprindere, șef de echi
pă la întreprinderea de încălțămi'n- ■ ședintele C.A.P; Lungani, și Maria
Altam, membru al Consiliului Națio
te „Libertatea" din Arad, și Maria
nal al U.N.C.A.P., președintele C.A.P.
Matild Mazuru, secretar adjunct al
Tîrgu Frumos, îri’ circumscripția ebiroului organizației de bază de
lectorală nr. 6 Tîrgu Frumos ; Vasile
partid pe secție, ajutor de maistru
Răuță, membru al C.C. al P.C.R.,
la întreprinderea de confecții din
guvernatorul Băncii Naționale, în
Arad, în circumscripția
electorală
circumscripția electorală nr. 7 Paș
nr. 1 Arad-Est; Iuliana Bucur, mem
cani ; Tcoctist Arăpaș, arhiepiscop
bru al C.C. al P.C.R., secretar de
al Iașilor, mitropolit al Moldovei și
stat la Ministerul Industriei Ușoare,
Sucevei.
în circumscripția electorală
în circumscripția electorală nr. 6
nr. 9 Belcești ; general-maior Luigi
Ineu ; Ion Ascaniu Crișan, director'
Martiș, membru al C.C. al P.C.R.,
general al Institutului central pen
unui comandament din Ministru construcția de mgșini București, . șeful
terul de Interne, în circumscripția
și Aristide Predoi, director la Insti
electorală nr. 10 Vlădeni; Nicolae
tutul de cercetări științifice și ingi
Popovici, membru al C.C. al P.C.R.,
nerie tehnologică pentru automati
procurorul general al Republicii So
zări, tehnică de calcul și telecomu
cialiste
România, în circumscripția
nicații București, în1 circumscripția
electorală nr. 13 Podu Roaiei.
electorală nr. 7 Sebiș.
în județul ILFOV — Aurora Cune,
în județul BACĂU — Alexandrina
membru al biroului Comitetului ju
Găinușe, membru al Comitetului Po
dețean de partid, secretarul Comi
litic Executiv al C.C. al P.C.R., primtetului de partid, președintele Con
secretar al Comitetului județean de
siliului oamenilor muncii, țesătoare
partid, în circumscripția electorală
la întreprinderea „Dunăreană" din
nr. 11 Comănești.
Giurgiu, și Elena Savu, vicepre
în județul BIHOR — Emilian Doședinte al Consiliului județean al
brescu, membru al C.C. al P.C.R., în
Frontului Democrației și Unității So
circumscripția electorală nr. 7 Aleșd ;
cialiste, președintele Comitetului sin
Gheorghe Blaj, membru al C.C. al
dicatului, țesătoare la întreprinderea
P.C.R., prim-secretar al Comitetului
„Dunăreană" din Giurgiu, în cir
județean de partid, în circumscripția
cumscripția electorală nr. 1 Giurgiu;
electorală nr. 8 Dr. Petru Groza. '
Anghel Valentin Popescu, directorul
în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD —
Trustului petrolului Bolintin, Gheor
Lucreția Moldovan, membru al C.C.
ghe Badea, directorul Schelei de fo
al P.C.R., secretar al Comitetului ju
raj București, și Ion Bucur,’ inginer
dețean de partid, in circumscripția
șef la TrUstul petrolului Bolintin. în
electorală nr. 5 Lechința.
circumscripția electorală nr. 8 Bo
în județul BOTOȘANI — Lina Ciolintin-Vale.
banu. membru al Comitetului Politic
în județul MARAMUREȘ — Ștefan
Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul
Luca, președintele C.A.P. Sălșig,
industriei ușoare, în circumscripția
Gheorghe
Bușegan,
președintele
electorală nr. 5 Dorohoi ; Ioana BraC.A.P. ‘ Tamaia, și Adrian Borbil,
tu, membru supleant al C.C. al
președintele C.A.P. Șomcuta. în cir
P.C.R.. secretar al C.C. al U.T.C., ' cumscripția electorală nr. 3. Ulmeni;
în circumscripția electorală nr. 2
Ioan IZVorean, director la întreprin
Botoșahi-Sud ;
general-locotenent
derea minieră Baia Sprie, și Nicolae
Gheorglie Gomoiu, membru al C.C.
Dicu, director la întreprinderea mi
al P.C.R., adjunct al ministrului apă
nieră Cavnic, în circumscripția elec
rării naționale, secretar al Consiliu
torală nr. 5 Baia Sprie.
lui Politic Superior al Armatei, în
în județul MUREȘ — Paula Priocircumscripția electorală nr. 6 Dara
teasa, instructor la Consiliul Central
bani; Ion Rușinaru, președintele
de Control Muncitoresc al Activității
Băncii pentru agricultură și indus
Economice și Sociale, în circumscrip
trie alimentară, și Gheorghe
Po
ția electorală nr. 4 Sighișoara ; Stan
pescu, președintele Băncii de inves
Soare, adjunct de șef de' secție la
C.C. al P.C.R., în circumscripția elec
tiții, în circumscripția electorală nr. 7
Săveni.
torală nr. 9 Gurghiu.
în județul NEAMȚ — Cristina Aîn județul BRAȘOV — Margareta
driana Gagiu, director la Liceul in
Kraus, membru supleant al C.C. al
dustrial nr. 2 din Piatra Neamț, și
P.C.R., secretar al Comitetului oră
Maria Ciobotariu, director adjunct la
șenesc de partid Codlea, în circum
Liceul pedagogic din Piatra Neamț, în
scripția electorală nr. 7 Codlea ;
circumscripția electorală nr. 2 Pia
Gheorghe Petrescu, membru al C.C.
tra Neamț-Sud ; Ion Ceterchi, mem
, al P.C.R., ministru secretar de stat
bru. al . C.C. al P.C.R., președintele
la Ministerul Industriei Construcțiilor
Consiliului Legislativ, în circumscrip
de Mașini, în circumscripția -electo
ția electorală nr. 6 Săbăoani ; Gheor
rală nr. 8 Zărnești ; Dezidcriu
ghe Manta, membru al C.C. al P.C.R.,
Szilagyi, membru al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al Comitetului jude
redactor-șef al ziarului „Elore", și
țean de partid, în circumscripția eIuliu Furo, vicepreședinte al Consi
lectorală nr. 7 Tg. Neamț ; Maria
liului . Național al Organizației Pio
Boșteanu, secretar al Comitetului de
nierilor. în circunîscripția electorală
partid la C.A.P. Bălțătești. și Ana
nr. 10 Rupea.
Nțculică, secretar al Comitetului de
în județul BRĂILA — Teodor Haș,
partid la C.A.P. Secuieni, în circum
președintele Uniunii Centrale a Coo
scripția electorală nr. 8 Bălțătești ;
perativelor Meșteșugărești. în ‘cir
Valefiu Dumitru Cristescu, directo
cumscripția electorală nr. 6 Făurei.
rul general al Institutului central de
în județul
BUZĂU — Nicu
cercetare, proiectare și directivare în
Ceaușescu, membru supleant al C.C.
construcții București, și Petru Veral P.C.R., secretar al C.C. al
nescu, directorul Institutului de pro
U.T.C.,, în circumscripția electora
iectare pentru construcții tipizate
lă nr. 3 Rîmnicu Sărat ; general-loBucurești, în circumscripția electora
cotenent Mircea Mocanu, membru
lă nr. 9 Bicaz.
supleant al C.C. al P.C.R., comandan
în județul OLT — Pantelimon Gătul apărării antiaeriene a teritoriu
vănescu, membru supleant al C.C.
lui. în circumscripția electorală nr. 8
al P.C.R., prim-secretar al C.C. al
Berea.
U.T.C., în circumscripția electorală
în județul CARAȘ-SEVERIN —
nr. 3 Potcoava.
Constantin Savu, membru al C.C. al
în județul PRAHOVA — Alecu
P.C.R., director general al Centralei
Popa,
director la Combinatul petro
siderurgice Reșița, și Alexandru Bichimic Brazi, și Ion Apostolache, di
tang, membru al Comisiei Centrale
rector la Rafinăria Brazi, în circum
de Revizie, director la întreprinderea
scripția electorală nr. 2 Ploiești-Sudde construcții de mașini Reșița, în
Vest ; George Ilomoștean, membru
circumscripția electorală nr. 1 Reșițaal C.C. al P.C.R., ministru de interne,
Est.
în circumscripția electorală nr. 9 Si
în județul CLUJ — Ilie Verdeț,
naia.
membru al Comitetului Politic Exe
în județul SATU MARE — Daloccutiv al C.C. al P.C.R., prim-miniszki Iosif Geza, președintele C.A.P.
tru al guvernului. în circumscripția
Tiream, Iosif Varga, președintele
electorală nr. 3 Cluj-Napoca — „16
Februarie" ; Letay Lajos, membru al
C.A.P. Pir, și Fiacsko Karol, pre
ședintele C.A.P. Dobra, în circum
C.C. al P.C.R., redactor-șef al revistei
scripția electorală nr. 5 Tășnad ; E„Utunk", și Farkas Janos, redactorcaterina Bențe, membru supleant al
șef al revistei „Napsugar", în cir
C.C. al P.C.R., președintele Uniunii
cumscripția electorală nr. 8 Gilău ;
județene a cooperativelor agricole de
Nicolae Chertes, directorul general
al Regionalei C.F.R. Cluj, și Gavrilă
producție, în circumscripția electo
rală nr. 7 Ardud.
Gurzău, director generai adjunct al
Regionalei C.F.R. Cluj, în circum
în județul SIBIU — Marin Rădoi,
scripția electorală nr. 10 Apahida.
membru supleant al Comitetului Po
în județul CONSTANȚA — Emil
litic Executiv al C.C. al P.C.R., ad
Drăgănescu, membru al C.C. al
junct al ministrului educației și înP.C.R.. ministrul turismului și spor
vățămîntului. în circumscripția elec
tului. în circumscripția electorală nr.
torală nr. 8 Avrig ; Iulia Petrescu,
5 Eforie; Maxim Berghîanu, membru
director adjunct științific la Institu
al C.C. al P.C.R.. ministru secretar de
tul de cercetări textile București, și
stat la Ministerul Agriculturii și In
Agripina Fica, director adjunct știin
dustriei Alimentare, în circumscripția
țific Ia Institutul de cercetări pentru
electorală nr. 7 Adamclisi.
pielărie și încălțăminte București, în
circumscripția electorală nr. 7 Agnita.
în județul DÎMBOVIȚA — Gheor
în județul SUCEAVA — Dumitru
ghe Dragomir, membru supleant al
(Urmare din pag. I)

ției și Unității Socialiste, document
de o largă semnificație, oglindă a
prezentului și viitorului patriei noas
tre socialiste, adunările alcătuiesc adevărate tribune puse la dispoziția
oamenilor muncii de la orașe și sate
— romani, maghiari, germani și de
alte naționalități — care dau glas cu
fermitate și pregnanță hotărîrii lor
unanime de a traduce în viață
mărețele obiective cuprinse în hotăririle Congresului al XII-lea. în Pro
gramul partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul României.
Expresie elocventă a adeziunii to
tale fată de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru,
adunările constituie. în același timp,
o manifestare vie a unității de
nezdruncinat a întregului popor în
jurul partidului. a secretarului
său general, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU. cel mai iubit fiu al
poporului român, personalitate pro
eminentă a vieții politice internațio
nale.

Popa, secretar al C.C. al P.C.R.. în
circumscripția electorală nr. 9. Făl
ticeni ; Trandafira Cozariuc, secretar
al Comitetului de partid al întreprin
derii de tricotaje Rădăuți, și Aurica
Olar, președintele Comitetului sin
dicatului de la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Rădăuți, în cir
cumscripția electorală nr. 2 Rădăuți;
general-maior Ilie Ceaușescu, secre
tar adjunct al Consiliului Politic
Superior al Armatei, în circumscrip
ția electorală nr. 3 Șiret ; Ștefan
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., re
dactor-șef al revistei „Era socialis
tă", și Ion Cumpănașu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. directorul
general al Agenției române de presă
„Agerpres", în circumscripția electo
rală nr. 4 Putna ; Ioachim Moga,
membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R., în circumscripția electorală
nr. 7 Cîmpulung Moldovenesc; loan
Săîăjan, membru supleant al C.C. al
P.C.R., președintele Tribunalului Su
prem, și Gheorghe Chivulescu,
membru al C.C. al P.C.R., instructor
Ia C.C. al P.C.R., în circumscripția
electorală nr. 11 Verești.
în județul TELEORMAN — Elena
Iliescu, directorul Liceului de matematică-fizică din Roșiori de Vede, și
Valentina Constantinescu, membru
supleant al C.C. al P.C.R.. profesor la
Liceul economic din Roșiori de Vede,
în circumscripția electorală nr. 6 Ro
șiori de Vede ; Ștefania Ionescu, pre
ședintele C.A.P. „23 August" Putineiu. și Fănica Udma, președintele
C.A.P. Slobozia-Mindra. în circum
scripția electorală nr. 7 Salcia.
în județul TIMIȘ — Ion Coman,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
apărării naționale, în circumscripția
electorală nr. 2 Timișoara-Sud-Est ;
Colcta De Sabata, profesor univer
sitar, șef de catedră la Institutul
politehnic din Timișoara, și Maria
Georgeta Nicbita, membru al Comi
tetului de partid pe centrul univer
sitar, conferențiar la Institutul agro
nomic din Timișoara, in circum
scripția electorală nr. 11 Buziaș.
în județul VASLUI — Aurica
Bejan, secretar al Comitetului de
partid pe întreprindere, tricoteză la
întreprinderea „Moldotex" din Huși,
și Maria Mocanu, secretar de orga
nizație de bază de partid, confecționeră la întreprinderea „Moldotex",
în circumscripția electorală nr. 4
Huși ; Octavian Paler, redactor șef
al ziarului „România liberă", și
Nicolae Dragoș, prim-redactor șef
adjunct al ziarului „Scînteia", în
circumscripția electorală nr. 5 Codăești,
s
în județul VÎLCEA — Cornelia
Turei, director al Liceului pedagogic,
și Elena Gibea, director adjunct la
Liceul de matematică-fizică din
Rîmnicu
Vîlcea, în circumscripția
electorală nr. 2 Rîmnicu Vîlcea-Sud ;
Constantin Olteana, membru al C.C.
al P.C.R., șef de Stat Major al găr
zilor patriotice, în circumscripția
electorală nr. 3 Brezoi.
în județul VRANCEA — Iuliana
Bacinschi, director adjunct la între
prinderea de confecții Focșani, și
Maria Lefter, director adjunct la Fi
latura de lină pieptănată Focșani, in
circumscripția electorală nr. 5 Vulturu.
în cadrul adunărilor au luat cuvîntul numeroși participanți •— munci
tori. țărani. intelectuali, militari,
femei, tineri și vîrstnici, reprezen
tanți ai naționalităților conlocuitoa
re — care, intr-un glas, s-au angajat
să nu precupețească nici un efort
pentru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor de plan ce le revin pe anul în
curs — ultimul al cincinalului ac
tual, să pregătească condițiile optime
pentru îndeplinirea cu succes a viito
rului cincinal, să acționeze consec
vent pentru asigurarea unei calități
noi, superioare, în . întreaga activi
tate, pentru creșterea puterii eco
nomice a patriei noastre socialiste.
Au fost abordate pe larg proble
me legate de ridicarea continuă a
nivelului, de trai material și spiri
tual al poporului nostru — obiectivul
central al întregii politici a partidu
lui — au fost relevate căile menite
să ducă la înfăptuirea neabătută a
programului de sistematizare și de
dezvoltare economico-socială a loca
lităților țării, la mai buna gospodă
rire urbanistico-edilitară a orașelor
și comunelor.
Cu înaltă responsabilitate civică,
vorbitorii au făcut propuneri nu
meroase, concrete vizînd ridicarea pe
trepte superioare a gradului de va
lorificare a resurselor locale, a spiri
tului gospodăresc al edililor, reali
zarea unor obiective social-culturale
de interes general, înfrumusețarea
continuă a localităților, printr-o largă
participare a tuturor cetățenilor la
munca patriotică de interes obștesc.
în cuvîntul lor, participanții —
alegători și candidați — dînd glas
aprobării unanime a politicii parti
dului și statului nostru, au exprimat
cu deosebită căldură înalta apreciere
și via recunoștință față de ampla
activitate desfășurată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, față de contribu
ția sa inestimabilă la promovarea
unui climat de pace și colaborare
între toate națiunile lumii, la solu
ționarea pe cale pașnică a probleme
lor majore ale omenirii, în concor
danță cu interesele cauzei socialis
mului, libertății și independenței
popoarelor. S-a exprimat adeziunea
deplină față de activitatea consec
ventă desfășurată pe plan extern
de partidul și statul nostru, pen
tru triumful în viața interna
țională a principiilor noilor re
lații între state, pentru făurirea unei
noi ordini economice și politice in
ternaționale, pentru edificarea unei
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.
Angajîndu-se în fața alegătorilor
să facă totul pentru înfăptuirea
neabătută a Programului partidului,
pentru continua dezvoltare materială
și spirituală a societății noastre, de
înflorire multilaterală a tuturor ju
dețelor și localităților patriei, can
didații și-au exprimat hotărîrea de
a analiza cu toată atenția propune
rile făcute în cadrul adunărilor spre
a găsi nrodalități practice pentru
transpunerea lor cit mai operativă în
viață, de a se sfătui permanent cu
masele de cetățeni pentru ca. îm
preună, să contribuie la realizarea
exemplară a obiectivelor stabilite de
Congresul al XII-lea al Partidului
Comunist Român, a Programului de
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România, a
înaintării patriei noastre spre comu
nism.

Cronica zilei
La 1 martie a fost semnat la Bucu
rești Protocolul privind schimbul de
mărfuri și plățile între Republica
Socialistă România și Republica
Populară Polonă pe anul 1980.
Volumul livrărilor reciproce de
mărfuri pe acest an marchează o
creștere față de realizările anului
1979. Conform documentului. Româ
nia va livra în Polonia mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, uti
laj petrolier, mașini și utilaje pen
tru construcții, produse ale industriei
electronice și eiectrotehnice, locomo
tive diesel hidraulice, poduri rulan
te, mașini textile, pompe și compresoare, rulmenți, instrumente de mă
sură și control, elemente de auto
matizare, produse siderurgice, alu
miniu și laminate din aluminiu, pro
duse chimice, materiale de construc
ții, diferite bunuri de consum.
La rindul său, Polonia va livra
României mașini-unelte, utilaje de
construcții, de transport și ridicat,
motoare diesel, echipament naval,

produse ale industriei electrotehnice,
utilaj minier, mașini pentru indus
tria chimică, aparate de măsură și
control, mașini textile, mașini pen
tru prelucrarea lemnului, cărbune
energetic și cocsificabil, sulf, pro
duse chimice, produse siderurgice,
cupru și laminate din cupru, articole
textile și alte bunuri de consum.
Protocolul a fost semnat de Ion
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, și Wladislaw
Gwiazda, adjunct al ministrului co
merțului exterior și economiei ma
ritime.
La semnare au fost de față Dumi
tru Bejan, ministru secretar de stat
la Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționale,
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.
A fost prezent, de asemenea, Jerzy
Kusiak, ambasadorul R.P. Polone la
București.
(Agerpres)
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Reîncepe campionatul de fotbal

Pe toate stadioanele - atmosferă sărbătorească,
de înaltă ținută etică și sportivă!
Odată cu luna martie reîncepe și
campionatul diviziei A, cea mai im
portantă competiție, fotbalistică na
țională, care se bucură de un larg
interes printre amatorii de sport,
elocventă în această privință fiind și
cifra medie de aproape 150 000 de
spectatori la meciurile fiecărei etape.
Reîncepe deci această atît de popu
lară întrecere a echipelor noastre, iar
mii și mii de susținători ai formații
lor fruntașe, oameni ai muncii, iubi
tori de sport, vor veni din nou la
stadioane, în orele lor de răgaz, cu
dorința de a se destinde, de a privi
adevărate'spectaeole fotbalistice, pline
de virtuți tehnice, atletice și. mo
rale.
Plecînd de la punctul de vedere că
întrecerea sportivă din arenă, îm
preună cu întreaga ambianță for
mează un tot, și că numai in măsu
ra în care și una și alta corespund, în
special prin ținută etică, putem
vorbi de buna calitate a spectacolu
lui sportiv — într-un articol, apărut
în ziarul nostru la .sfîrșitul sezonu
lui trecut, se atrăgea atenția asupra
necesității instaurării ferme a norme
lor de conduită sportivă și civică pe
toate stadioanele, aceasta fiind un
factor de primă însemnătate pentru
evoluția pozitivă a sportului nostru,
inclusiv a fotbalului. în spiritul idei
lor de mai sus, la București a avut
loc zilele trecute o consfătuire or
ganizată de consiliul local de sport,
la indicația directă a Comitetului mu
nicipal al P.C.R., în scopul pregăti
rii, șub toate aspectele, a reluării și
bunei desfășurări a campionatelor de
fotbal. Au luat parte reprezentanții
majorității factorilor răspunzători de
calitatea și ambianța sportivă a me
ciurilor — conducători de cluburi și
asociații cu echipe în categoriile A,
B și C, ’antrenorii respectivi,' dele
gați ai grupurilor de susținători, ad
ministratori ai bazelor sportive, re
prezentanți ai inspectoratului muni
cipal de miliție și ai unor sectoare
și secții ; facem, totuși, observația că
s-a omis invitarea reprezentanților
unor organizații atît de influente,
cum sînt cele de tineret și sindicale,
al căror rol, după cum s-a desprins
și din discuții, este decisiv atunci
cînd se abordează' laturile educative
ale spectacolului sportiv și se adoptă
măsuri în acest sens.
Bucureștiul. cu cele 379 echipe,
dintre care nu mai puțin de 22 ac
tivează in diviziile A, B și C, cu cei
peste 9 000 de jucători legitimați, con
stituie primul centru fotbalistic al
tării. .Anual, publicului din Capitală
i se oferă un mare număr de parti
de. Avindu-se in vedere tocmai am

ploarea manifestărilor fotbalistice
din Capitală, i în cadrul consfătuirii
menționate s-au precizat încă o dată
răspunderile regulamentare ale clu
burilor organizatoare de meciuri
pentru toate elementele care concură
la reușita deplină a spectacolului
sportiv, de ia instruirea și educarea
propriilor jucători, pină la asigurarea
ordinii pe întregul stadion. Ne per
mitem să remarcăm in această pri
vință că ședințele și repetarea la nesfirșit a unor obligații de ordin re
gulamentar și educativ nu vor da
soluția problemei. Principalul trebuie
să-I constituie decizia și intransigen
ta cluburilor, asociațiilor, organizato
rilor de manifestații, ca și a orga
nelor sportive locale, de a pune în
practică, de fiecare dată, reglementă
rile cuprinse în documentele F1R.F.
privind toate aspectele organizării și
desfășurării meciurilor oficiale. Prin
tre altele, observăm că nici la Bucu
rești. nici în unele reședințe județe
ne, unde de asemenea au avut loc
consfătuiri premergătoare redeschi
derii campionatului, nu s-a acordat
importanta cuvenită unuia dintre elementele componente ale' spectaco
lului sportiv și anume părții festi
ve, cadrului sărbătoresc în care tre
buie să decurgă orice meci. Deși există instrucțiuni clare, cunoscute de
cluburile divizionare. încă dinaintea
începerii prezentului campionat, pe
multe stadioane se dă puțină aten
ție creării acelei atmosfere de săr
bătoare sportivă. Pină și protocolul
meciului, precis stipulat în instruc
țiuni, este adesea tratat neglijent, ca
o formalitate oarecare, nu ca un act
cu profund înțeles de sportivitate.
Dacă mii de oameni ai muncii vin
la fotbal ca la o sărbătoare popu
lară, pentru care plătesc și bilete de
intrare, , dacă echipele și jucătorii in
tră pe terenuri pentru întreceri cu
caracter oficial, atunci se impun ca
absolut normale intonarea imnurilor
și marșurilor sportive, festivitatea de
salut a publicului la începutul și sfîr
șitul partidei, în semn ele profund
respect față de spectatori, salutul
gazdelor față de oaspeți, al învingă
torilor față de învinși, strîngerea miinii adversarului avînd firește înțe
lesul considerației reciproce pe sta
dion și dincolo de zidurile lui. Să
socotim deci aceste părți ale festi
vității nu ca treburi de recuzită și
decor, ci să le atribuim adevărata lor
importantă, aceea de a conferi con
ținut atmosferei de sportivitate și
spectacolului public.

Valeria MIRONESCU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 La Palatul sporturilor din Ca
pitală s-a disputat sîmbătă meciul
feminin de handbal dintre echipele
Confecția București și Iskra Partizanske (Cehoslovacia), contînd pen
tru semifinalele competiției interna
ționale „Cupa cupelor". Partida s-a
încheiat la egalitate: 13—13 (7—7).
Jocul retur va avea loc la 9 martie.
© La Arad au continuat campio
natele internaționale de tenis de
masă ale României. în ambele pro
be pe echipe victoria a revenit se
lecționatelor din R. P. Chineză, în
finale fiind consemnate următoarele
rezultate : feminin : R. P. Chineză I

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4
și 5 martie. în țară : Vreme schimbă
toare, cu cerul alternînd intre perioade
noroase și însorite. Vor cădea precipi
tații locale', mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare în jumătatea de
nord a țării, și sub formă de. ploaie și

— R. P. Chineză II 3—0 ; masculin :
R. P. Chineză II — Iugoslavia II 3—1.
® Aseară,- la patinoarul „23 Au
gust" din Capitală s-a desfășurat întilnirea amicală de hochei pe gheață
dintre selecționata R.P. Chineze, aflată în turneu în țara noastră, și
formația Steaua. Partida s-a termi
nat la egalitate : 5—5 (1—3, 3—1,
1—1). Astăzi, de la ora 17. la același
patinoar, echipa R.P. Chineze întilnește formația Dinamo.
© Ieri, la rugbi. în Capitală :
Steaua — C.S.M. Sibiu 44—3, Dinamo
— Sportul studențesc 20—8. La Paris :
Franța — Irlanda 19—18 ; la Cardiff :
Țara Galilor — Scoția 17—6.

lapoviță în sud. Vînt moderat, cu in
tensificări pînă la tare. în zona de
munte și 'estul țării. Temperatura în
creștere la începutul intervalului. Con
diții de polei. în Bucure? ’ :
Vreme
schimbătoare și în încălzir
Cerul va
alterna între noros și însc.iinări de
scurtă durată. Vor cădea precipitații
sub formă' de ploaie, lapoviță și nin
soare.
Vînt
moderat.
Temperatura
ușor variabilă. Ceață și condiții de
polei. (Margareta Struțu, meteorolog
de serviciu). '

ZIUA

NAȚIONALĂ A

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului
RABAT
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Marocului, îmi este plăcut să vă
adresez cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală,
de progres, pace și prosperitate poporului marocan prieten.
Folosesc această ocazie pentru a-mi reafirma convingerea că bunele ra
porturi de prietenie și conlucrare dintre țările noastre se vor adinei și diver
sifica în continuare, spre binele popoarelor român și marocan, al cauzei păcii,
înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul sărbătorii naționale a
Marocului, tovarășul Ilie Verdeț,
prim-ministru al guvernului, a trans
mis primului ministru al Regatului
Maroc, Maati Bouabid, o telegramă
de felicitare, în care, adresindu-i cele
mai bune urări de sănătate, de succes
De-a lungul țărmu
rilor Marocului, scăl
date de apele Oceanu
lui Atlantic și ale Mă
rii Mediterane, pot fi
întîlnite cîteva dintre
marile orașe-port ale
acestei țări în frunte
cu Casablanca (1 800 000
locuitori) sau Tanger,
dar și unele localități
mai puțin cunoscute
care pășesc însă in
rindul centrelor eco
nomice de perspecti
vă. Printre acestea din
urmă se numără și orașul Nador.
Pînă nu de mult o
mică așezare medite
raneană în care nu se
întîmpla nimic deose
bit, Nadorul cunoaște
astăzi, ca rezultat al
eforturilor depuse de
poporul marocan pen
tru continua înflorire
a țării sale, o puter
nică dezvoltare. Aici
ia naștere un combi
nat siderurgic cu o
capacitate de circa un
milion tone și se lu
crează intens la con
struirea unui port co
mercial. Rod al coope
rării cu Republica So
cialistă România, ca și
portul Ras Kebdana, a
cărui piatră de teme
lie a fost pusă în vara
anului trecut, portul
Nador va fi una din
principalele construcții

@ AGREGAT PENTRU
OXIGENAREA LACURI
LOR. Inventatorul finlandez
Pauli Istery a pus la punct un
agregat pentru restabilirea oxi
genului în apele poluate din
lacuri și pentru epurarea anelor
respective. în funcție de gradul
de poluare a anei și de mărimea
lacului, agregatul poate restabili

cantitatea de oxigen necesar în
apă într-un termen de trei-cinci
ani. El este deja folosit pentru
depoluarea unui număr de șap
te lacuri din Finlanda. Exploa
tarea aparatului, care funcțio
nează pe baza principiului com
presorului, este mai ieftină de
cit utilizarea mijloacelor con
ventionale de epurare.

© CELE MAI VECHI
ORAȘE DIN UNIUNEA
SOVIETICĂ sînt socotite Sa
markand (în Uzbekistan). Ere
van (in. Armenia), Ura-Tiube și
Leninabad (în Tadjikistan), cu o
existentă atestată din secolele
8—5 î.e.n. Alte 25 de orașe —
printre care Novgorod. Smo
lensk. Kiev, Vitebsk. Buhara,
Baku, Tbilisi etc. — au o isto
rie de peste un mileniu, ele fi
ind construite între secolele 4—
10 e.n. '

® CANGURUL - ANIMAL CU „RESORT".
Cum reușesc cangurii să efec
tueze sărituri în serie cu o atît

în realizarea obiectivelor de dezvol
tare a țării sale, își exprimă convin
gerea că relațiile de prietenie și
cooperare dintre cele două țări vor
cunoaște o dezvoltare tot mai puter
nică în toate domeniile de activitate.

de acest gen realizate
după cucerirea inde
pendenței (3 martie
1956) și va servi, în
principal, viitorul cen
tru siderurgic din apropiere.
Realizarea
acestor
două noi porturi face
parte dintr-un amplu
program de amelio
rare a infrastructurii
portuare a Marocului,
acțiune în ' cadrul că
reia vor fi construite
sau modernizate, la Atlantic și Mediterana,
23 de porturi. Cel mai
Important dintre aces
te obiective aflate în
construcție este por
tul Jorf Lasfar. El va
fi al treilea ca mări
me după Casablanca
și Safi, dar primul în
ce privește activita
tea de export Ampla
sarea sa a fost făcută
ținîndu-se seama in
primul rînd de apro
pierea de zăcămintele
de fosfați de la Khouribya și Youssoufia.
In anii care au trecut
de la proclamarea in
dependenței, Marocul
a înregistrat remarca
bile realizări pe linia
valorificării principa
lei sale bogății natu
rale. Dacă în 1956 pro
ducția sa de fosfați
era de circa 5,5 mili
oane tone, astăzi ea se

ridică la peste 20 milioane tone. Marocul
devenind primul exportator din lume de
asemenea produse.
Prieten sincer al po
poarelor arabe, al tu
turor popoarelor care
au pășit pe calea dez
voltării de sine stătă
toare, poporul român
urmărește'cu simpatie
eforturile depuse de
poporul marocan pen
tru înflorirea patriei
sale, între țara noas
tră și Maroc s-au sta
tornicit raporturi prie
tenești de colaborare,
care se extind an de
an. O contribuție hotăritoare la dezvolta
rea acestor raporturi
au adus-o întilnirile
dintre
președintele
Nicolae Ceaușescu și
regele Hassan al IIlca, care au deschis
largi perspective con
lucrării dintre cele
două țări pe multiple
planuri. Traducerea in
viață a acoi-durilor
realizate cu acele pri
lejuri corespunde pe
deplin intereselor po
poarelor român
șl
marocan, constituind,
în același timp, un aport la cauza generală
a păcii, înțelegerii șl
progresului.
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Nicolae N. LUPU

Imensa mină
de „aur verde"

sheik®®

Nici o uzină construită de mina omului nu va putea, probabil, să atingă vreodată proporțiile uriașei
„uzine verzi" care este natura și care,
pe ansamblul planetei noastre, extra
ge din atmosferă, fără întrerupere,
circa 109 miliarde tone de carbon pe
an. din care, grație fotosintezei. pro
duce. sub forma biomasei, o cantitate
de energie de 10 ori mai mare decit
energia fosilă consumată de omenire
in cursul aceleiași perioade.
Multă vreme, din cauza euforiei ge
nerate de existența din abundentă și
la preturi ieftine a petrolului, această
„uzină" a fost aproape complet ne
glijată. în prezent însă, oamenii de
știință din întreaga lume sînt tot mai
preocupați de găsirea unor metode eficiente pentru recuperarea biomasei
și utilizarea nenumăratelor produse
organioe rezultate prin fotosinteză,
pentru a alimenta industria chimică.
Este și motivul pentru care, în
întreaga lume, se intensifică cercetă
rile, se fac experimente. în multe
țări, fabricarea de metan prin fer
mentarea deșeurilor agricole și cas
nice a devenit deja o realitate. Există mii de astfel de unităti care
furnizează o bună parte din energia
necesară exploatărilor agricole.
în Europa, care, deși nu dispune de
întinse suprafețe necultivate, cum
este cazul Braziliei sau Americii de
Nord, utilizarea rațională a biomasei
poate, totuși.. să permită renunțarea
la importante cantități de petrol. în
Franța, de exemplu, se apreciază că
biomasa ar putea furniza pînă la 15
la sută din consumul energetic, avînd
in vedere că reziduurile forestiere și
agricole neutilizate (deșeuri de lemn,
de porumb, paie etc.) reprezintă un
potential însemnat. încă de pe acum
pot fi exploatate pe scară largă aces
te deșeuri. deosebit de importantă
fiind încetățenirea conceptului de
producere a biocombustibililor.
în continuare, revista evidențiază
cîteva din utilizările posibile ale bio
masei.
© Reziduurile de lemn (deșeuri fo
restiere, de la fabricile de cherestea)
pot fi arse pentru a furniza căldură;
carbonizate, deșeurile respective pot
produce cărbune de lemn și un ames
tec gazos recuperabil sub formă de
alcool metilic; tratate prin metoda pirolizei, se pot obține o serie de com
bustibili solizi, lichizi sau gazoși.

® FURTUNILE SOLA
RE Șl ORDINATOARELE.
Functionarea computerelor este
Influențată de furtunile solare ?
Un studiu efectuat de doi cer
cetători americani susține că
intr-adevăr furtunile solare sînt
răspunzătoare de mici pane ivite
în functionarea ordinatoarelor :
o oprire de moment, transfor
marea unei cifre etc. „Deraie
rea" calculatorului se datorează,
mai concret, tulburării lui de
către particule alfa provenite
din radiațiile cosmice, ipoteză
confirmată de constatarea potri
vit căreia calculatoarele sateli
ților artificiali sînt mai afecta
te decit cele aflate pe Pămint.
Aceste efecte sînt perceptibile
chiar Ia variații destul de mici
de altitudine. Constatarea poate
avea aplicații' practice în aviație.

MAROCULUI

de mare ușurință și fără să-i
coste vreun efort considerabil ?
La această întrebare, cercetători
de la Universitatea din Mel
bourne au găsit următorul răs
puns : unii din mușchii și ten
doanele labelor animalului pre
zintă calități de elasticitate ce
facilitează efectuarea de salturi
unul după altul, reducînd chel
tuiala de energie. într-adevăr.
labele posterioare ale canguru
lui se aseamănă cu niște re
sorturi : primul salt necesită un
oarecare consum de energie, ur
mătoarele produeîndu-se practic
automat. Această calitate per
mite, dealtfel, animalului să su
praviețuiască cu ușurință atunci
cînd se epuizează rezervele de
hrană și de ană din zona in
care se află, el străbătind fără
eforturi distanțe mari Dină gă
sește o nouă regiune ospitalieră.

® NASTURI „CUSUT!"
CU ULTRASUNETE. Cu'
sutul nasturilor pe îmbrăcă
minte și lenjerie este o opera
țiune care se face cu ac și ață,
fie manual, fie mecanizat. în
Franța a fost însă pusă la punct

• Deșeurile menajere și din zoo
tehnie pot furniza, prin fermentație,
gaz metan direct utilizabil, 'ca si
combustibil gazos. Paiele și deșeuri
le de porumb reprezintă, la rindul
lor, o rezervă prețioasă. Paiele de pe
un hectar de grîu pot furniza, de exemplu, echivalentul a trei tone de
petrol. De asemenea, paiele pot fi
folosite pentru obținerea, prin hidroliză, a alcoolului etilic.
O Cercetătorii studiază în pre
zent, cu mult interes, și valorificarea
superioară a sfeclei, melasei, nianiocului, prin fermentația alcoolică, ur
mată de distilare.
® Se pot realiza, fără greutate, di
ferite „culturi energetice", plântîndu-se, de pildă, păduri cu ciclu scurt,
recoltabile odată la 6—7 ani.
Adăugind acestor producții diferi
tele deșeuri agricole și forestiere re
cuperabile, se poate aprecia că in
stadiul actual al tehnologiilor, în ce
privește Franța, contribuția poten
țială a biomasei este de 40 milioa
ne de tone' echivalent de petrol.
Specialiștii consideră că, pe lingă
cultivarea a numeroase plante. în
scopuri energetice, in curind va fi
posibilă sporirea randamentului acestora, prin hibridare și selecție ge
netică. Astfel. de mai multi ani. cer
cetătorii încearcă să amelioreze anumite proprietăți ale zambilei de
apă (Eichhornia Crassipes), plantă
acvatică deosebit de prolifică, capa
bilă să producă, intr-o singură zi. in
condiții ideale de climat și de nutri
ție. aproape o tonă de materie usca
tă la hectar.
Și alte plante constituie obiectul
unor intense cercetări, atit in S.U.A.,
cit și în Europa. Este vorba de cele
ce produc, pe lingă material lemnos
(trunchiul, crengile, sau tijele lor),
și hidrocarburi uneori foarte comple
xe, utilizabile după transformarea
lor în carburanți lichizi sau în ele
mente de bază pentru chimia de
sinteză.
„Uzina verde" pune deci la dis
poziția omului o imensă varietate de
resurse energetice. Rămîne doar ca
omul să exploateze în mod rational
biomasa terestră, care nu reprezintă
decit jumătate din biomasa globală,
urmînd ca cealaltă jumătate, produsă
în mări și oceane, să fie și ea avută
în vedere.

o originală mașină de fixare a
nasturilor prin sudarea pe o
mică tijă plasată sub țesătură,
cu ajutorul ultrasunetelor. Ca
pacitatea mașinii sau mai bine
zis a persoanei care o manipu
lează este de 1 200 de nasturi pe
oră (mașina puțind lucra mai
repede, ciclul de sudare, care
este reglabil, poate coborî de la
3 la 0,2 secunde). Nasturii din
plastic sau chiar metalizați
fixați astfel sint deosebit de rezistenți in mașinile de spălat,
unde nasturii cusuti cu ată se
rup datorită atacării atei de că
tre detergent!.1

© LONDRA „ÎN MI
NIATURA". O adevărată per
formanță în creația filatelică a
realizat englezul Jeffery Mat
hews. Pe un singur timbru el a
alăturat. în cadrul unui montaj
sui-generis. opt din cele mai re
prezentative construcții si mo
numente ale canitalei britanice,
între care faimosul „Big Ben",
Turnul Londrei, coloana lui
Nelson, catedrala St. Paul. West
minster Abbey. Acest inedit
timbru va fi lansat cu prilejul
unei viitoare reuniuni filatelice
internaționale ce se va tine la
Londra.
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INTÎLNIREA VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
CU PRINȚUL MOȘTENITOR AL JAPONIEI
împăratul Hirohito și împărăteasa
Nagako și a sa personal cele mai
bune, sentimente și urări de sănătate
și fericire personală, iar poporului
român urări de noi succese.
Au fost evocate întilnirile' prilejui
te de vizita de. stat efectuată în 1975
în Japonia de președintele Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, precum, și de vizita
întreprinsă in România, anul trecut,
de Alteța Sa Imperială Akihito. îm
preună cu Alteța Sa Imperială prin
țesa Michiko, în calitate de reprezen
tant al Maiestății Sale Hirohito. S-a
subliniat însemnătatea acestor vizite
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre cele două țări și popoare.
La primire, care a avut loc intr-o
atmosferă cordială, a participat Radu
Bogdan, ambasadorul României în
Japonia.

Se extind schimburile comerciale și cooperarea economica

rornâno-portugheze
Vizita delegației române' în Portu
galia a evidențiat posibilitățile și
dorința reciprocă de extindere și di
versificare a cooperării și schimbu
rilor comerciale rornâno-portugheze,
în spiritul bunelor relații dintre cele
două țări și în conformitate cu înțe
legerile și acordurile încheiate cu
ocazia vizitelor la nivel înalt, a con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, și Antonio Ramalho Eanes, președintele Republicii
Portugheze.

Manifestări culturale consacrate țării noastre la Liege
BRUXELLES 1 (Agerpres). — In
cadrul unei manifestări organizate
la Casa presei din Liege, ambasado
rul României în Belgia, Iulian
Văcărel, a donat Universității din
oraș și Centrului cultural ChenneLiege un set de volume prezentate
cu prilejul „Zilelor românești" con
sacrate marcării a 2 050 de ani de la
constituirea primului stat dac centra
lizat și independent. Este vorba de
lucrări social-politice, beletristice și
de artă, de istorie, geografie, știință
și tehnică.
Mulțumind, rectorul Universității
din Liege, H. Betz, a evidențiat fap
tul că. în rîndul acestor cărți, operele
președintelui
Nicolae
Ceaușescu,
chintesență a gîndirii sale social-po
litice puse în slujba progresului
umanității și a păcii în lume, sînt
cele care definesc cel mai bine Româ
nia de azi și viitorul ei luminos.

La manifestare au. participat se
natorul Charles Goosens, președin
tele Consiliului de administrație al
Centrului cultural Chenne-Liege, J.
Labarbe. decanul Facultății de filo
zofie și litere a Universității din
Liege, profesori universitari, ziariști.
★

Cu prilejul încheierii „Zilelor
românești" la Liege a avut loc o
conferință de presă în cadrul căreia
directorul Centrului cultural ChenneLiege, Jules Verbinen, a apreciat
înalta ținută a manifestărilor orga
nizate, care s-au bucurat de un deo
sebit succes. „Zilele românești", a
arătat vorbitorul, au reprezentat
pentru belgieni un mesaj al poporu
lui român dornic de a trăi în pace
și libertate, in strînsă colaborare cu
toate popoarele lumii.

Participare la Tîrgul internațional de la Tripoli
TRIPOLI 1 (Agerpres). — Sîmbătă
a avut loc ceremonia oficială de des
chidere a celei de-a 18-a ediții a Tîrgului internațional de la Tripoli.
România participă cu un pavilion în
care 26 de întreprinderi de comerț
exterior expun o gamă variată de
produce. După deschiderea oficială a
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Congresul Partidului Comunist din Japonia
si-a încheiat lucrările

• Contact» internaționale • Convorbiri • Prezențe

LISABONA 1 (Agerpres). — O
delegație economică română a vizitat
Portugalia în scopul examinării po
sibilităților și căilor de dezvoltare în
continuare a schimburilor comerciale
și a cooperării economice bilaterale.
Delegația română a fost primită de
Armando de Sousa e Almeida, se
cretar de stat pentru comerț exte
rior. și a avut convorbiri la Ministe
rul .Industriei și Tehnologiei și la alte
organisme economice. Au fost sem
nate contracte de import-export, în
deosebi în domeniile construcțiilor
de mașini, metalurgiei, chimiei, in
dustriei alimentare etc.
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România în lume

TOKIO 1 (Agerpres). — Alteța
Sa
Imperială
Akihito,
prințul
moștenitor al Japoniei, l-a primit
pe tovarășul Gheorghe Rădulescu,
vicepreședinte al Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România.
Din partea președintelui Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescti au fost transmise Maiestă
ților Lor Imperiale împăratul Hirohito
și împărăteasa Nagako, precum și Alte
țelor Lor Imperiale prințul moșteni
tor Akihito si prințesa Michiko sa
lutări cordiale și cele mai sincere
urări de sănătate și fericire personală
și de prosperitate poporului japonez.
Exprimind calde mulțumiri. Alteța
Sa Imperială Akihito. prințul moște
nitor al Japoniei, a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu. din
partea Maiestăților Lor Imperiale
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tîrgului, pavilionul țării noastre a fost
vizitat de înalte oficialități libiene.
Cu acest prilej, Abu Zaid Omar Durdah, secretarul Comitetului popular
general pentru economie, a făcut
aprecieri elogioase la adresa realiză
rilor economiei românești și a expo
natelor prezentate.

TOKIO 1 (Agerpres). — Corespon
dență de la Ilie Șerbănescu : Simbătă
s-au încheiat lucrările celui de-al
XV-lea Congres al Partidului Comu
nist din Japonia. Aprobind raportul
de activitate al Comitetului Central și
cuvintarea tovarășului Kenji Miya
moto, congresul a adoptat, totodată,
o rezoluție finală, care caracterizea
ză sarcinile și obiectivele partidului
pentru perioada următoare, formu
lează linia politică și pozițiile sale pe
plan intern și internațional.
A fost ales noul Comitet Central
care, in prima sa ședință ’ plenară,
a ales Prezidiul și Secretariatul.
în funcția de președinte al Comi
tetului Central a fost reales tovarășul
Sanzo Nosaka, iar in cea de pre
ședinte al Prezidiului C.C. al P.C.J.
— tovarășul Kenji Miyamoto. ’Tova
rășul Tetsuzo Fuwa a fost reales
șef al Secretariatului C.C. al P.C.J.

Tovarășul Kenji Miyamoto a rostit
cuvintarea de închidere a lucrărilor
congresului. Sîmbătă seara a avut
loc o recepție în cinstea delegațiilor
străine participante la congres.
Cu acest prilej, tovarășul Gheorghe
Rădulescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., re
prezentantul Partidului Comunist
Român la cel de-al XV-lea- Congres
al Partidului Comunist din Japonia,
a transmis din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, felicitări tovarășilor San
zo Nosaka, Kenji Miyamoto și
Tetsuzo Fuwa cu ocazia' realegerii lor
în funcțiile de înaltă răspundere in
conducerea partidului, precum și cele
mai .sincere urări de succese în ac
tivitatea pentru îndeplinirea hotărîrilor stabilite de cel de-al XV-lea
Congresul P.C.J.

lupta împotriva subdezvoltării, a
spus președintele mozambiean, sînt
necesare acțiuni concrete și eficien
te care să asigure progresul indus
triei și agriculturii, creșterea, în an
samblu, a potențialului-economic al
tării.

Din nou pe ordinea de zi-problema contribuției
la bugetul Pieței comune
„Relațiile Angliei cu Piața comu
nă au intrat intr-o nouă fază de na
tură să tulbure și mai mult relațiile
dintre o parte și cealaltă a Canalu
lui Minecii" — scria marți dimineața
ziarul londonez „Daily Mirror"
într-un comentariu pe marginea dis
putei create în sinul C.E.E. în legă
tură cu contribuția britanică la bu
getul comunitar. „Noua fază" — cum
s-a exprimat ziarul — a apărut in
urma declarației făcute la postul de
radio B.B.C. de către primul minis
tru al Marii Britanii, că tara sa va
refuza să plătească cota-parte la bu
getul Pieței comune dacă nu Va ob
ține o „reglementare echitabilă".
Pornind de la considerente de or
din pur economic, guvernul conser
vator britanic a solicitat în repetate
rînduri scăderea, cu cel puțin un mi
liard de lire sterline în 1980, a con
tribuției sale la bugetul C.E.E. în
argumentarea Londrei s-a arătat că
țări membre ale Pieței comune, ca
de exemplu R.F.G., Franța, Italia,
Olanda etc., plătesc, raportat, bineîn
țeles, la produsul lor național, sume
mult mai mici decît Anglia. Această
temă, dealtfel, a dominat ultimele
întîlniri la nivel jnalt în cadrul
C.E.E. și se va afla pe ordinea de zi
a celor care urmează să aibă loc. Par
tenerii Angliei au consimțit, după în
delungi dezbateri, doar la o reducere
cu 350 milioane lire, cuantum care
nu corespunde cituși de puțin aștep
tărilor britanice.
Desigur — așa cum S-a precizat —
cabinetul englez nu dorește înrăută
țirea raporturilor sale cu partenerii
săi din C.E.E., cu atît mai mult cu
cit. se știe, tocmai Partidul Conser
vator — acum din nou la guvern —
reprezintă acele cercuri care au in
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MAREA BRITANIE

sistat și au realizat aderarea Angliei
la Piața comună. Or, în prezent —
după cum subliniază ziarul Guar
dian — atît în Camera Comune-;
lor, cît și în țară iau amploare „sen
timente anticomunitare". Se știe că,:
în cadrul măsurilor de redresare a e-'
conomiei, cabinetul englez a. hotărit
reducerea unor cheltuieli publice, în
special din sectoarele educației, trans
porturilor și asigurărilor sociale —
ceea ce a stîrnit ample nemulțumiri
în tară.
în legătură cu această stare de lu
cruri, opoziția laburistă a cerut orga
nizarea unor dezbateri de urgență în
parlament, introducînd chiar o moțiu
ne de cenzură împotriva cabinetului,
în ceea ce privește sindicatele, con
federația generală T.U.C. a cerut ce
lor 12 milioane de membri ai săi or
ganizarea unor mari demonstrații îm
potriva actualei politici economice.
Dacă la acestea se adaugă agravarea
conflictelor sociale, determinată de
greva celor aproape 150 000 de siderurgiști, care, practic, a oprit activi
tatea într-un secțor-cheie al industri
ei britanice, se înțelege cît de strin
gentă este cererea de reducere cu un
miliard de, lire a contribuției engleze
la bugetul C.E.E. Obținerea acestei,
reduceri și folosirea resurselor eco
nomisite pentru . problemele, sociale
interne ar avea, fără îndoială, o im
portanță deosebită, oferind cabinetu
lui posibilitatea să-și realizeze unele
din programele economice si sociale
preconizate, fără să recurgă la „mă
suri dureroase", cum au fost calificate
cele privind amputarea diverselor
cheltuieli publice.

Nicolae PLOPEANU
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AGENȚIILE DE PRESĂ
ge scurt

Eforturile Mozambicului pentru a depăși stadiul
de simplu furnizor de materii prime
MAPUTO 1 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Maputo, pre
ședintele
Mozambicului,
Samora
Machel, a arătat că țara sa depune
în prezent eforturi considerabile
pentru a depăși stadiul de simplu
furnizor de materii prime necesare
altor state ale globului. Pentru . a
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„MASĂ ROTUNDA". La Centrul internațional „W. Wilson" din Was
LA VIENTIANE a avut loc o șe
hington pentru oameni de știință a avut loc o masă rotundă pe tema „Con
dință comună a Adunării Populare
cepția României privind rolul și relațiile dintre țările mici, mijlocii și ma
Supreme, 'a guvernului și a Fron
rile puteri", urmată de discuții. Au participat J. Billington, directorul Cen
tului Construcției Naționale din
trului „W. Wilson", alți membri ai conducerii și reprezentanți ai unor in
R.D.P. Laos. în cadrul căreia au
stituții de învățămînt superior din capitala americană.'
fost dezbătute probleme legate de
«
realizarea sarcinilor construcției SO
CONFERINȚA NAȚIONALA A
de presă, Roy Jenkins a precizat
cialiste în țară. Au fost stabilite
NEGRILOR AMERICANI și-a în
că acordul semnat între Iugoslavia
măsuri menite să conducă la în
ceput lucrările în orașul Richmond,
și C.E.E. va fi parafat în luna adeplinirea cu succes a planului pe
din statul Virginia. La reuniune
prilie, urmînd să intre în vigoare anul 1980 — ultimul ap al planu
participă reprezentanți ai organi
anul viitor.
lui trienal de dezvoltare a econo
zațiilor politice și obștești ale ne
miei naționale a Laosului.
grilor de pe tot teritoriul Statelor
„ZIUA FAMILIEI". Primul mi
Unite, precum și personalități de
nistru al Japoniei, Masayoshi OhiO
SAPTAMÎNA
DEDICATA
culoare care dețin diferite funcții
ROLULUI FEMEILOR ÎN ISTO
ra, a primit favorabil propunerea
în organele centrale și locale ale
RIA S.U.A. va fi celebrată in Sta
unui comitet al Partidului liberal
puterii de stat. Pe ordinea de zi
democrat (de guvernămint) de a se
tele Unite in perioada 2—8 martie
figurează problema elaborării prin institui o nouă sărbătoare naționa în baza unei proclamații semnate
cipalelor direcții de acțiune ale
lă japoneză, numită „Ziua fami
de președintele Carter. Președin
mișcării negrilor americani pentru
liei". Aceasta ar urma să fie stabi
tele S.U.A. a arătat că manifestă
anii ’80.
lită la 6 iunie. Se consideră că par
rile care vor fi organizate cu acest
tidele de opoziție vor sprijini aprilej vor avea ca obiectiv releva
CONVORBIRI LA BELGRAD.
ceastă inițiativă cină ea va fi pre
rea rolului important al femeilor in
Roy Jenkis, președintele Comisiei zentată parlamentului.
istoria și prezentul Statelor Unite.
Pieței comune și-a încheiat vizita
în Iugoslavia, în cursul căreia a
IN VEDEREA RELUĂRII CONVORBIRILOR INTERCOMUNITARE IN CIconferit cu Veselin Giuranovici.
PRU. Aflat într-o vizită oficială în Marea Britanie, președintele Ciprului,
președintele Consiliului Executiv
Spyros Kyprianou, a avut convorbiri cu primul ministru al țării-gazdă, Mar
Federal, cu Lazar Kolișevski. vice
garet Thatcher, și cu șeful diplomației britanice, lordul Carrington. Cu acest
președinte al Prezidiului R.S.F.L, și
prilej — s-a precizat din sursă oficială britanică - premierul britanic a de
cu alte oficialități iugoslave în legă
clarat că guvernul de la Londra va sprijini eforturile O.N.U. vizînd reluarea
tură cu cooperarea economică dintre
convorbirilor intercomunitare din Cipru.
cele două părți. într-o conferință
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Agendă energetică

ORIENTUL MIJLOCIU

internațională

• încheierea unei noi runde de convorbiri egipteano-israeHene ® Turneul prințului moștenitor iordanian

MOSCOVA 1 (Agerpres). — în ar
propiere de localitatea Șapîrovo did
ținutul Krasnoiarsk, in Siberia, a
început construcția celei mai mari
centrale termoelectrice sovietice, cu
o putere instalată de 6,4 milioane kW.
Primul agregat al centralei, cu capa
citatea de 800 000 kW, va intra în
funcțiune în anul 1983. Centrala con
stituie primul obiectiv al complexu
lui energetic Kansk-Acinsk. unde au
fost descoperite rezerve de cărbune
estimate Ia 115 miliarde tone.
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Prin
măsurile de dezvoltare a industriei
carbonifere în Polonia, extracția a
crescut de la 171 milioane tone în
anul 1976 la 201 milioane în anul
1979. Potrivit ’ hotărârilor Congresului
al VIII-lea al P.M.U.P.. în următorii
șase ani producția de cărbune trebuie
să ajungă la 232—235 milioane tone.
Această dezvoltare este lagată strîns
de creșterea si de njodernizarea pro
ducției de utilaje miniere.
BEIJING 1 (Agerpres). — O nouă
conductă de petrol, a cărei lungime
este de 300 de kilometri, se află în
faza finală de realizare în regiunea
Sipldang. din nordul R.P. Chineze.
Ea este destinată să facă legătura în
tre timpurile petrolifere din zona
Karamay și orașul Urumqi, capitala
regiunii autonome Sinkiang-Uygure,
tinde se află imul din principalele
combinate petrochimice ale țării.
PORT LOUIS 1 (Agerpres). — în
insula Mauritius urmează să se con;
struiască o centrală electrică bazată
pe utilizarea energiei valurilor mării
și a mareelor. Pentru realizarea aces
tui obiectiv a fost aleasă zona sudică
a insulei, în dreptul golfului Riambel.

TEL AVIV 1 (Agerpres). — între
vederile dintre ministrul israelian al
apărării, Ezer Weizman, și ministrul
egiptean al apărării și producției mi
litare, generalul Kamal Hassan Aii,
au fost „constructive" și au dat celor
două părți posibilitatea să-și „crista
lizeze punctele de vedere și să dea
un impuls procesului de normalizare
dintre Cele două țări" — se arată în
Comunicatul comun publicat la în
cheierea convorbirilor — transmite
agenția France Presse.
★

Retragerea definitivă a Israelului
la frontierele internaționale ale Egip
tului, prevăzută pentru luna mai
1982, va fi devansată — a declarat
generalul Kamal Hassan Aii Ia re
întoarcerea sa la Cairo.

DOHA 1 (Agerpres), — Emirul
Qatarului, șeicul Khalifa Bin Hamad
Al-Thani, a primit sîmbătă pe prin
țul moștenitor al Iordaniei, EI Has
san Bin Talal, care se află la Doha
în fruntea unei delegații guverna
mentale în cadrul unui turneu pe
care îl întreprinde prin mai multe
state din regiune.
în cursul convorbirilor care au avut
Ioc cu acest prilej au fost discutate
posibilitățile extinderii relațiilor bi
laterale pe multiple planuri, în spe
cial în domeniul economic, precum
și probleme arabe și internaționale
de interes comun.
Anterior, prințul moștenitor iorda
nian a vizitat Kuweitul.

PERU

Pentru un guvern democratic,
popular și antiimperialist
Declarația candidatului alianței „V.D.I." la iuncția supremă
LIMA 1 (Agerpres). — Genera
lul Leonidas Rodriguez Figueroa,
candidat la funcția supremă din
partea alianței
„Unitatea
de
Stingă" (U.D.I.), din care face parte
și partidul comunist, s-a pronunțat
pentru un guvern democratic, popu
lar și antiimperialist, care să conducă
țara spre edificarea unei societăți so
cialiste în Peru. „Credem — a spus
el — că adevărata democrație este aceea care garantează deplina satisfa
cere a necesităților maselor largi
populare și mai ales aceea care per
mite poporului să participe în mod

activ, liber și revoluționar la adopta
rea tuturor deciziilor care privesc des
tinul său“. Leonidas Rodriguez a ară
tat că alianța U.D.I. preconizează o
luptă fermă împotriva exploatării de
care se fac vinovate companiile
transnaționale și împotriva actelor acestora de violare a suveranității po
litice și economice a Republicii Peru.
Reprezentantul U.D.I. și-a expri
mat, totodată, regretul față de fap
tul. că în perspectiva alegerilor; nu
s-a putut concretiza un front mai
amplu al forțelor democratice' și
populare.

1

ț

Azi, despre DREPTUL LA LOCUINȚĂ
I

Construcții mai puține
I
I
I
l

a fost în R.F.G. CU 10 LA SUTA MAI REDUS decît
in 1977.
• in Franța, volumul construcțiilor de locuințe s-a
redus anual, din 1975, in medie CU 5 LA SUTĂ,

Condiții de locuit precare
• Fenomenul ia proporții alarmante în marile metropole din Statele Unite, unde cartiere întregi cu
sute de mii de locuitori, cum sînt South și West Bronx,
Harlem, Brooklyn, Queens, la New York, periferiile din
Cleveland, Los Angeles, Detroit, Chicago s-au trans
format in zone de cocioabe cu familii numeroase.
• Circa 15 milioane de clădiri vechi situate mai
cu seamă în cartierele muncitorești ale aglomerărilor
urbane italiene sint într-o stare de ruină, iar peste

10 MILIOANE de oameni ai muncii italieni trăiesc în
locuințe suprapopulate.
• In Belgia doar 44 LA SUTĂ DIN LOCUINȚE sînt
considerate salubre ; 27 la sută nu sînt racordate la
rețeaua de canalizare.

9 La o conferință de presă ținută recent în clădirea
Adunării Naționale Franceze s-a arătat că 16 MILIOA
NE de francezi trăiesc în condiții precare, iar 13 MI
LIOANE în locuințe supraaglomerate.

Ultima oază
de speranță ■

Sute de mii de persoane trăiesc în astfel de locuințe în suburbiile Romei

Cînd se aprind luminile
Londrei, subsolul bisericii Sf.
Ana din cartierul Soho se
transformă. în azil de noapte
pentru tinerii provinciali veniți să caute de lucru în fas
cinanta
capitală britanică.
După o zi grea de alergătură,
tinerii șomeri vin aici seară
de seară să-și dispute una din
cele 30 de saltele așternute
pe lespezile beciului.
Înființat acum 10 ani, „dor
mitorul săracilor" a devenit
din 1972 o instituție de bine
facere subvenționată de stat
și de cîțiva oameni avuți și
milostivi. în 1978, azilul a
găzduit 2 000 de șomeri, în
1979 — 3 000.

*
*

Mărțișorul

Problema locuințelor continuă să se agraveze în „societatea de consum", ca
urmare a recesiunii economice, a amputării cheltuielilor sociale și creșterii bugetelor mili
tare, a speculei practicate de societățile imobiliare și de proprietarii de terenuri și clădiri.
Raportul O.N.U. privind consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor arată că
180 de milioane de oameni nu dispun de nici un fel de adăpost, iar alte zeci și zeci de mi
lioane trăiesc în așa-numitele „cartiere de cocioabe", în case dărăpănate, insalubre,
praaglomerate.

• In Marea Britanie, in 1978 s-a construit din fon
durile statului cel mai mic număr de locuințe din
ultimul deceniu.
• In același an. volumul construcțiilor de locuințe

*

în umbra blocurilor de locuințe subzistă cocioabele

Oameni fără locuință,
locuințe fără oameni

î
ț

Judecind după abundența anunțurilor de închirieri, s-ar putea crede
că țările occidentale nu duc lipsă de locuințe. Ofertele se ridică la zeci
de milioane de apartamente. Cu toate acestea, ele rămin neocupate din
cauza prețurilor inaccesibile pentru majoritatea cetățenilor.

I
I
I
I
I
I

® Fiecare al zecelea apartament (în total 3 milioane) din Japonia
rămîne nefolosit, în vreme ce în Franța numărul acestora se ridică ia
1 700 000.
)

0 Deși milioane de italieni au nevoie urgentă de locuință, 12 la
sută din fondul locativ rămîne neocupat. La Roma, de exemplu, sînt
nelocuite 80 000 de apartamente. S-a calculat că dacă întregul fond
locuibil al Italiei ar fi distribuit în mod echitabil, fiecare locuitor al
acestei țări ar dispune de o cameră pre -ie.
• La Copenhaga au fost înregistrate în cursul anului trecut 4 000 de
persoane fără nici un adăpost.

® Izgoniți din perimetrul orașelor, pentru că nu pot ține pasul cu
escalada chiriilor, italienii se mută cu zecile de mii în cocioabele de
la periferii. La Palermo, aceste ghetouri numără 60 000 de locatari, la
Napoli - 300 000, la Roma - circa un milion.
© 300 000 de familii din Marea Britanie se adăpostesc în barăci, case
ruinate și construcții improvizate din tablă,și lemn.

Grupaj realizat de Gabriela BONDOC
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De șnurul din fir de mătase alb-roșu se atîrnâ, homari minusculi
din email, inimioare aurite, papuci de filigran, floricele de fetru, căsuțe
de lemn - varietatea mărțișoarelor este imensă, enumerarea modelelor
ar umple întregul ztar.
Se pare că, la început, mărțișoarele erau considerate un fel de
microtalismane, dar, cu timpul, învelișul magic s-a erodat. A rămas
doar un gest drăguț, de simpatie și atenție, cîteodată cu mici simbo
luri glumețe ; unei persoane nepunctuale i se dă cîteodată un măr
țișor reprezentînd un ceas deșteptător, un frigider pentru temperamente
vulcanice sau un biberon pentru firi prea copilăroase.
Un mărțișor, de asemenea cu semnificații simbolice, și-a atîrnat de
gît omenirea exact acum un deceniu : o ciupercuță. Mică și albă, ca-n
basmele cu cei șapte pitici, un mărțișor care să-i poarte noroc și să
izgonească cealaltă ciupercă — aceea gigantică, neagră-portocalie,
monstruoasă și ucigașă.
...Așa a început prima primăvară a deceniului trecut - cu ciupercuța mică-albă, respectiv cu semnarea tratatului de neproliferare a ar
melor nucleare. A fost bucurie mare, tunete de aplauze, acordul a fost
ridicat în slăvi sau semislăvi ; nu era de bon-ton să se- exprime rezerve
sau reticențe care să strice euforia petrecerii și luciul mărțișorului.
Acum, la un deceniu, jubileul se sărbătorește mai discret, fără șam
panie ; e mai bine să nu pocnească dopurile, sînt și așa destule bu
buituri în lume. De vină este, probabil, mărțișorul — nefericit de prea
potrivit.
Pentru că, după cum se știe, caracteristica principală a ciupercilor
și ciupercuțelor este tocmai neproliferarea. Nu se inmulțesc deloc —
mai ales după ploaie sînt afectate de o veritabilă paralizie germi
nativă.
De pildă, cînd s-a statuat neproliferarea (atomică, nu biologică),
în lume existau circa 3 700 focoase nucleare instalate pe rachete. Da
torită faptului că ele nu s-au înmulțit deloc, astăzi nu mai există decît
aproape 15 000 de asemenea focoase. Nivel cu 400 la sută constant.
Grație avantajelor rreproliferării a rămas fix, staționar și neschimbat
potențialul general nuclear: acum un deceniu reprezenta echivalentul
a 55 milioane tone de T.N.T., astăzi însumează 13 mii de milioane
tone T.N.T., adică o creștere imperceptibilă. De aproape 250 de ori.
Acum un deceniu reveneau cîteva zeci de kilograme de exploziv pe
locuitor al planetei — astăzi, pe lingă atîtea cile avem pe cap, mai
purtăm și vreo 15 tone de trinitrotoluen.
N-au proliferat, ci doar s-au înmulțit vertiginos tipurile de arme
nucleare - o panoplie proaspătă, nou-nouță, diversificată, rachete cu
tot mai multe capete, cu rază de acțiune lungă, scurtă, medie, cu ana
lizatori și selectori la bord, aeriene, submarine, portabile, însilozate sau
autotractate, miniaturizate, computerizate ori neutronizate — s-ar putea
face o colecție infinită de rachete-mărțișoare.
E drept, unele voci spuneau că, de fapt, se urmărea nu atît nepro
liferarea numărului de arme, ci favorizarea unui anumit stat, care nu
există pe nici o hartă : statu-l quo. Dar chiar și în această privință ciu
perca a încurcat lucrurile — a crescut și numărul statelor cu armament
atomic, iar în 22 de țări există reactoare care produc plutoniu și numă
rul lor va ajunge la 50 in următorul deceniu.
Și totuși omenirea trebuie să se declare satisfăcută cu această si
tuație - ce ne făceam dacă nu exista voința politică fermă, dorința
sinceră și hotărîrea solemnă de a se pune capăt proliferării nucleare ?!
Dar poate că aceste rezultate se datoresc faptului că sînt încă mulți
acei care privesc proliferarea cu detașare și indiferență în mentalita
tea - „ei și, ce contează, pagubă-n ciuperci"...
Uitînd de aceea neagră-portocalie. Care nu-i mărțișor.
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