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Întrecerea
PENTRU 0 NOUĂ CALITATE

A ÎN PAGINA A III-ACHEMĂRILA In secția cazangerie grea a întreprinderii de utilaj 
din Capitalâ

chimic „Grivița roșie" 
Foto : E. Dichiseanu

în activitatea economică
cuprinde Întreaga tară
,De cîteva zile, presa publică însu- 

flețitoare chemări la întrecere adre
sate comuniștilor, oamenilor muncii 
din întreaga ' țară. Ampla anga
jare in întrecerea pe acest an 
a fost marcată mai întii de en
tuziasta chemare adresată de or
ganizația de partid a județului Cluj 
tuturor organizațiilor județene, tu
turor oamenilor muncii din indus
trie. construcții, transporturi și cir
culația mărfurilor. A urmat che
marea organizației județene de partid 
Ilfov către organizațiile județene, 
către toți oamenii muncii din agricul
tură pentru depășirea producțiilor 
vegetale și animale, pentru valo
rificarea superioară a resurselor 
agriculturii în acest an ; de aseme
nea. consiliul popular al județului 
Brăila, cel al municipiului Suceava 
și cel al comunei Grindu-Ialomița 
au adresat mobilizatoare chemări la 
întrecere gospodarilor orașelor și co
munelor ; totodată. începind de as
tăzi. publicăm chemările la întrece
re ale unor unități economice adre
sate colectivelor din ramurile res
pective de activitate.

Semnificația economică și politică 
aparte a întrecerii în 1979 este dată 
de faptul că ea se desfășoară în 
anul în care va avea loc Congre
sul al XII-lea al partidului, anul 
cind vom sărbători a 35-a aniversare 
a insurecției naționale armate anti
fasciste și antiimperialiste, este anul 
care, prin obiectivele pe care le avem 
de realizat, constituie anul hotăritor 
al cincinalului pentru îndeplinirea 
istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului. întrecerea din

acest an se desfășoară In condițiile 
în care s-a trecut, în întreaga eco
nomie, la aplicarea generalizată a 
noului mecanism economico-financi- 
ar, a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii în 
toate sectoarele activității produc
tive. Iată deci conturul plin de 
semnificații al unui an deosebit, un 
an în care trebuie să facem totul 
pentru înfăptuirea mobilizatoarelor 
și complexelor sarcini ce ne stau în 
fată. „îmi exprim deplina convin
gere — sublinia secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in mesajul de Anul nou 
— că, prin munca eroică a întregului 
nostru popor, strins unit în jurul 
partidului, anul 1979 va marca un 
nou și important pas înainte in dez
voltarea forțelor de producție, in 
ridicarea bunăstării materiale și spi
rituale a maselor, în întărirea inde
pendenței și suveranității patriei 
noastre socialiste".

Prin întregul lor conținut, chemă
rile la întrecere sint axate pe apli
carea orientării fundamentale a Con
ferinței Naționale a partidului cu 
privire la accentuarea laturilor cali
tative ale întregii activități econo
mice — obiectiv central, esențial al 
tuturor oamenilor muncii, al întregu
lui popor. în acest sens. întrecerea 
socialistă are ca obiectiv de bază 
depășirea prevederilor planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială pe acest an. in toate dome
niile de activitate și la toți indica
torii. inclusiv a programului supli
mentar de minimum 10 miliarde lei 
la producția globală și circa 3 mi
liarde lei la producția netă.

După cum rezultă din chemările la 
întrecere, marea competiție a muncii 
cuprinde toate sectoarele activității 
economico-sociale, de la industrie, a- 
gricultură, construcții, cercetare-pro- 
iectare la consiliile populare. Tocmai 
de aceea, și obiectivele urmărite, căi
le concrete de acțiune sînt diferite, in 
funcțțe de specificul concret al acti
vității. Pretutindeni însă. întrecerea 
se desfășoară sub semnul bătăliei 
pentru o calitate nouă, superioară, 
pentru o înaltă eficiență in activi
tatea economică. De fapt, care sini 
direcțiile principale de acțiune, a- 
supra cărora trebuie concentrate e- 
nergiile și capacitățile creatoare ale 
colectivelor de oameni ai muncii în 
marea întrecere ?

în industrie se va urmări, cu 
prioritate, realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan la producția fizică, 
în structura sortimentală prevăzută 
(cu deosebire la produsele absolut 
necesare economiei naționale ca, bu
năoară, cărbunele), precum și la va
loarea producției nete, îndeplinirea 
integrală și la termenele stabilite a 
obligațiilor contractuale privind li
vrarea mărfurilor pentru piața in
ternă și export. O precizare : pro
ducția suplimentară se va concen
tra numai la produsele care au des
facere certă și pentru care sînt a- 
sigurate materiile prime și materia
lele din producția internă, precum 

: și din economii ca urmare a redu
cerii consumurilor normate : depă
șirea planului la produsele care se 
realizează cu materii prime și mate
riale din import se va putea face
(Continuare în pag. a V-a)

Ce măsuri s-au luat, cum trebuie acționat 
in continuare pentru a realiza in acest an

PRODUCȚII MARI
DE LEGUME

ESTE NECESAR SÂ SE RESPECTE CU STRICTEȚE
• Planul de extindere a culturii la unele sorti

mente ;
• Măsurile care vizează creșterea calității, a 

randamentului și reducerea cheltuielilor de 
producție ;

• Termenele de începere a însămînțărilor pen
tru răsaduri și pregătirea solariilor.

în 1979, potrivit Planului național unic de dezvoltare economică și 
socială a României, urmează să se obțină o cantitate de 4,4 milioane 
tone de legume. într-un sortiment variat, care vor satisface în bune 
condiții cerințele aprovizionării populației și alte nevoi ale economiei 
țării. Spre deosebire de alte culturi agricole, în legumicultura trebuie 
să se acționeze încă de pe acum, din primele zile ale lunii ianuarie, 
în vederea pregătirii producției, astfel incit aceasta să se realizeze atît 
cantitativ, cît și pe sortimente, în conformitate cu pianul. Am soli
citat tovarășului ION RADULESCU, director general al Centralei pentru 
legume și fructe, să înfățișeze măsurile organizatorice și tehnice care 
au fost luate și care se întreprind, în continuare. în vederea satisfa
cerii in condiții mai bune a aprovizionării populației cu legume in
1979.

— încă din toamna anului trecut au 
fost elaborate proiecte ale planului 
la producția legumicolă și devize de 
lucrări, care vor fi definitivate cu 
prilejul adunărilor generale ce se vor 
desfășura in unitățile agricole înce- 
pînd cu mijlocul acestei luni. Proiec
tele de plan. împreună cu tehnolo
giile care urmează a fi aplicate fie
cărei culturi au fost discutate cu toți 
șefii de ferme legumicole din unită
țile de producție. Specialiști din ca
drul centralei verifică, in fiecare ju
deț. in ce măsură proiectele planu
rilor de producție corespund cerin
țelor aprovizionării populației cu a- 
ceste produse. dacă este asigurată 
baza materială și tehnică necesară 
realizării prevederilor din plan. Con
siderăm că pe cele 146 300 hectare 
cultivate cu legume în sectorul socia
list al agriculturii, printr-o tehnolo
gie corespunzătoare. se vor putea 
obține recolte mari.

— Cu prilejul zilei recoltei de 
anul trecut, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca produc
ția de legume să nu se calcule
ze global, ci pe fiecare sortiment 
in parte. Cum se reflectă a- 
ceastă indicație in planul pro
ducției legumicole pe 1979 ?

— Pentru traducerea în viață a a- 
cestei indicații, pe baza cerințelor 
formulate de consiliile populare pri
vind nevoile de consum ale popu
lației, au fost luate unele măsuri 
speciale, care au în vedere crește
rea producției la sortimentele de
ficitare. Se vor cultiva suplimen
tar 7 000 hectare cu mazăre, pro
ducția obținută urmind a fi li
vrată pieței în stare proaspătă —

păstăi sau boabe. De asemenea, pen
tru a se asigura fasole grasă, cu păs- 
tăile galbene — produs mult solici
tat de gospodine — se vor cultiva 200 
hectare din această cultură pe araci. 
Și în ce privește castraveții, inter
vine un lucru nou : cultivarea lor pe 
spalier. Prin aplicarea acestei me
tode. la fermele I.P.I.L.F.-Calafat 
s-au obținut, anul trecut, cite 60 tone 
castraveciori la hectar. în 1979 se 
vor cultiva 500 hectare cu castraveți 
pe spalier. Intenționăm să îmbunătă
țim și producerea tomatelor, astfel 
incit aceste legume atît de mult so
licitate de consumatori să îndepli
nească în mai mare măsură condi
țiile de calitate pentru a fi folosite 
la salate. Astfel, toate tomatele tim
purii si 4 000 hectare din cele de vară 
vor fi cultivate pe araci. Cheltuielile 
suplimentare care se fac prin apli
carea acestei măsuri sînt compensate 
de sporurile însemnate de recoltă ce 
se obțin. întreaga suprafață prevă
zută pentru ardei și gogoșari. avînd 
în vedere că această cultură are ne
voie de multă căldură, se va cultiva 
în culise formate din perdele de po
rumb sau alte plante cu talie înaltă, 
care opresc curenții de aer rece. La 
toate acestea mai adăugăm măsurile 
luate de centrala noastră în vederea 
utilizării unor soiuri de mare produc
tivitate. cu perioadă scurtă de vege
tație si indici calitativi superiori.

O preocupare importantă o consti
tuie creșterea randamentului în pro-

Convorbire consemnată de 
loan HERȚEG

(Continuare în pag. a Il-a)

ÎNTRECERE
• întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie“ din București
• întreprinderea minieră Lupeni
• Consiliul intercooperalist Scornicești, județul Olt
• Trustul de construcții industriale din municipiul Gheorghe 

Gheorghiu Dej, județul Bacău
• întreprinderea de prelucrare a lemnului Satu Mare

Mașini cu înalte performanțe
Un colectiv de tehnicieni și mun

citori fruntași de la întreprinderea 
de specialitate din Brașov, in cola
borare cu cadre didactice din învă- 
tămintul superior politehnic, a con
ceput și realizat recent două origi
nale mașini cu ajutorul cărora sint 
prelucrate bilele de rulmenți, prin 
pilire. rectificare și lepuire, care 
au făcut obiectul unor invenții bre
vetate atît in tară, cit și peste hota
re. Una din mașini este utilizată 
pentru prelucrarea bilelor cu di
mensiuni de 2—8 mm, iar cea de -a 
doua, a bilelor de 8—25.4 mm. Para
metrii preciziei de prelucrare, în ca
drul unei șarje de bile, prezintă 
valori superioare celor realizate de 
mașinile similare procurate din im
port, Productivitatea muncii este, 
și ea. cu 15 la sută mai mare, eli- 
minîndil-se costisitoarea operație 
de sortare șl calibrare a bilelor. In 
același timp, se reduce zgomotul

produs de mașinile in funcțiune — 
în medie, cu 15 decibeli — ceea ce 
duce șl la condiții mai bune de 
muncă.

Calculele făcute de specialiști 
evidențiază, de asemenea, că prin 
realizarea în țară a acestor mașini 
se obține o reducere a efortului ma
terial al statului cu circa 900 000 lei- 
valută la fiecare mașină.

★
în timp ce primul strung carusel 

de 16 000 mm, construit în țara 
noastră își continuă cu succes pro
bele tehnice, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii întreprinderii de mașini- 
unelte și agregațe București au tre
cut [a montajul celui de-al doilea 
strung carusel, dotat cu comandă 
numerică și ghidaj hidrostatic, ca
pabil să prelucreze piese în greu
tate de 400 tone, cu un diametru de 
16 m.

însuflețiți de aprecierile și indi
cațiile date de tovarășul Nicolae 
Geaușescu. cu prilejul recentei 
vizite de lucru făcute în această 
mare întreprindere bucureșteană, 
muncitorii și specialiștii și-au ex
primat hotărîrea de a intensifica 
procesul de înnoire și modernizare 
a producției, efortul lor de concep
ție și inovație. De altfel, în acest 
sens, planul tehnic al. întreprinderii 
prevede ca, pină în 1980, la înche
ierea cincinalului. 68 la sută din 
producția marfă să fie reprezentată 
de produse noi sau modernizate, 
cu parametri sporiți și cu consu
muri materiale reduse. Datorită mo
dernizării producției, costurile de 
fabricație se vor diminua cu 7,8 la 
sută — aproape jumătate din sar
cina planificată.

(Agerpres)

Motru — primul oraș al minerilor din Oltenia

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Fantezia cu care natu
ra a frămmtat relieful 
Gorjului în unele locuri 
ne uimește. Dealurile din
tre Jiu și Motru. bunăoa
ră, erodate de ploi și vîn- 
turi, au Înfățișări neaș-, 
teptate și localnicii au 
născocit fel de fel de în- 
timplări legate de naște
rea și de virsta lor.

într-o vreme, cine știe 
cind, strămoșii le-au a- 
semuit cu niște jilțuri in 
care s-au odihnit sau au 
luat loc la un sfat uriașii 
pămintului. Un profesor 
din Ploștina încerca să 
demonstreze că există o 
legătură între fantasticul 
din aceste jilțuri legen
dare și scaunele din jurul 
Mesei tăcerii lui Brân- 
cuși, de la Tîrgu Jiu. De
sigur, este vorba de o 
părere personală. Dar, 
fără nici un fel de îndo
ială, în drumurile lui de 
la Hobița la Tirgu Jiu și 
de aici la Craiova, mare
le sculptor le-a văzut a- 
desea și a aflat ce poves
tesc bătrînii gorjeni des
pre ele.

Geodezii care au stu
diat acest spațiu geogra
fic au folosit și elicopte
rele. iar geologii — fora
jele. Cartografii au mă
surat distanța dintre sa
tele mărunte și le-au re
prezentat cu cite un semn 
convențional pe harta 
„jilțurilor" din Gorj. Și 
împreună au stabilit că, 
sub această fantastică 
frămîntare a scoarței te
restre, acoperită din loc 
in loc cu petice de pă
duri, se află alte păduri, 
uriașe, lignitizate în ur

ma unor îndepărtate fe
nomene tectonice. Iar 
cind s-a hotărit exploa
tarea comorilor din „jil
țuri", noua zonă carbo
niferă a Gorjului a lost 
numită simbolic : Jilț.

...Străbat una dintre lo
calitățile presărate prin
tre jilțuri și îmi dau ușor 
seama că ea a fost cînd- 
va izolată de atributele 
civilizației umane. O vi
tregeau și drumurile

al minerilor din Oltenia, 
localnicii au înțeles mai 
bine ce înseamnă indus
tria raportată la zilele 
noastre. Dar tot atunci se 
credea că a început a- 
pusul Mătăsarilor. Fiind
că bărbații, mai cu seamă 
cei tineri, dornici de cali
ficare, plecau din locali
tate cu duiumul spre mi
nele de cărbune. Cu 
timpul, primeau aparta
mente în blocurile de la

Comorile 

din jilțuri

pieptișe, dar și convinge
rea unora dintre oameni 
că viața le-a fost hărăzită 
printre zbîrciturile dealu
rilor unde-și pășteau oile 
și își sădeau prunii. Sta
tisticile trecute, încercînd 
să oglindească economia 
satelor dintre jilțurile 
Gorjului, inventariau la 
capitolul industrie cîteva 
mori și pive pentru bătut 
dimii, instalate pe malu
rile apelor și cazanele de 
aramă, cu capace din 
lemn, pentru distilatul 
țuicii.

Cind s-au deschis ex
ploatările de lignit în Va
lea Motrului și a început 
să se ridice primul oraș

Motru și mulți dintre ei 
și-au mutat familiile in 
noul oraș, să-și știe co
piii mai aproape de dușu
rile cu apă caldă și școli. 
Nenumărați alți mătăsă- 
reni s-au împrăștiat pe la 
minele de la Horăști, 
Roșiuța, Leurda, s-au ca
lificat. au început să în
vețe și ei carte alături de 
copiii lor și să ducă un 
alt fel de viață. Celor bă- 
trîni. celor rămași acasă 
le trimiteau bani, îmbră
căminte mai călduroasă 
pentru zilele de iarnă — 
între timp pivele pentru 
bătutul dimiilor au în
ceput să se rărească —

televizoare și aparate de 
radio cu tranzistori.

Dar se pare că cei din 
familia minerului Viezure 
au anticipat ceva : încă 
în anul 1966 ei au fost 
primii care și-au con
struit pe vatra satului o 
casă aparte de toate ce
lelalte, după planurile 
stabilite de un arhitect. 
Acum sînt în Mătăsari 
peste o sută de asemenea 
case locuite de mineri. 
Fiindcă, așa cum spu
neam, în urma unor ri
guroase prospectări s-a 
stabilit că și în aceste 
„jilțuri" sînt mari canti
tăți de lignit și s-a des
chis astfel întîia mină 
cu patru abataje la Mătă
sari. Așadar, și mătăsă- 
renii au început să se în
toarcă acasă. Printre pri
mii au fost oamenii lin 
brigada lui Nicolae Slră- 
niloiu, specializați în 
deschiderea de noi fron
turi de lucru în mine, șe
ful de echipă Nicolae 
Lupșoiu, Dumitru Vilsan, 
Virgil Popescu, Ion Don- 
dera și alți mineri. Dar 
nu numai mătăsărenii se 
întorc acasă. Vin la ve
trele lor și cei din Brădeț 
Brădețel. Crainici și 
Runcurel. sate învecinate 
Mătăsarului. Vin la mină 
să se califice, să învețe 
cum se mînuiesc cele mai 
moderne utilaje de mine
rit, să scoată din adîncuri 
lignitul pentru termocen
tralele tării. Iar dacă

Lucian ZATTI
(Continuare 
în pag. a Il-a)

VEȘTI 
DIN ȚARĂ
IAȘI

Crește zestrea edilitară 
a viitoarelor centre urba- 
pjg în localitățile Podu Iloaiei, 
Belcești, Vlădeni, Țibănești și Ră-, 
ducăneni din județul Iași, viitoare 
centre urbane, s-au dat în folosință 
primele apartamente pentru spe
cialiști și alți oameni ai muncii 
care lucrează la construirea pri
melor unități industriale din aceste 
localități. La parterul unora din 
blocurile de locuințe s-au creat uni
tăți comerciale și de prestări de 
servicii. Totodată, la Răducăneni 
s-au creat două grădinițe. In actua
lul cincinal, în fiecare din aceste 
viitoare centre urbane se vor con
strui cite 500 de apartamente. (Ma- 
nole Corcaci).

TIMIȘ

Primele macarale pivo- 
tante cu braț rotitor. Recent- 
la noua și moderna întreprindere 
de utilaje de ridicat si transportat 
— I.U.R.T. — Lugoj s-a fabricat 
primul lot de macarale pivotante 
cu braț rotitor, destinate echipă
rii halelor industriale. într-un sta
diu avansat se află și construcția 
primelor automacarale de 2.5 tone. 
Nomenclatorul de fabricație a aces
tei întreprinderi unde s-au dat in 
funcțiune la începutul noului an 
primele capacități de producție pre
vede ca în 1979 să se realizeze, de 
asemenea, trolii reversibile, maca
rale portale și speciale, alte utilaje 
de ridicat și transportat. (Cezar 
Ioana).

SUCEAVA

Energia solară și pro
ducția. La secția de industriali
zare a lemnului Frasin a I.F.E.T.
Suceava s-a pus in funcțiune uscă- 
torul solar cu o capacitate de 
100—120 metri cubi cherestea, care
asigură economisirea unor impor
tante cantități de abur și energie 
electrică. Noua instalație asigură, 
totodată, reducerea timpului de 
pregătire a cherestelei de ră- 
șinoase pentru fabricile de bi
nale de la 2—4 luni la 12—14 zile. 
Realizată de specialiștii de la 
I.C.P.I.L. București, împreună cu cei 
suceveni, instalația dispune de ba
terii metalice negre, care în zilele 
senine captează energia solară, 
transformind-o în căldură prin in
termediul unui curent de aer dirijat 
în interior. în acest fel se diminu
ează și procentul de crăpături. 
(Gheorghe Parascan).

VALEA JIULUI

Pentru creșterea pro
ducției de cărbune. Din noul 
abataj frontal de mare capacitate 
de la întreprinderea minieră Bărbă- 
teni s-au scos primele cantități de 
cărbune. La întreprinderea minieră 
Paroșeni se muncește intens pentru 
deschiderea unui abataj cu front 
lung de lucru, prevăzut cu un com
plex de mecanizare a operațiilor de 
susținere a lucrărilor miniere și de 
tăiere a cărbunelui. (Sabin Cerbu).

„Vitalitatea creației 

izvorăște din trainica legătură 

cu reali ta tea “
în Festivalul național „Cîntarea României4* 
se afirmă puternic pasiunea, spiritul creator, 

talentul artistic al oamenilor muncii
Festivalul național „Cîntarea României" a stimulat, odată cu înflo

rirea fără precedent a talentelor, și o strinsă colaborare între mișcarea 
de amatori și arta profesionistă, între creatorii noștri și oamenii muncii 
din uzine și de pe ogoare. Formele acestei colaborări sînt multiple, cu 
intensități diferite, în orice caz, deosebit de fertile. Nu puțini artiști, 
scriitori, actori, muzicieni, cineaști au „strins". din contactele cu acești 
oameni, cu formațiile amatorilor, cu forurile locale de partid și de stat, 
cu responsabilii culturali din județe, orașe, comune, un bogat bagaj de 
observații, sînt în măsură să ia mai bine pulsul — cantitativ și calitativ 
— acestei mari mișcări, au de făcut sugestii, propuneri, sînt mulțumiți 
sau nemulțumiți de felul cum se desfășoară activitatea într-un loc sau 
altul. Iată de ce ne propunem ca. alături de opiniile oamenilor muncii, 
ale artiștilor amatori, ale altor factori responsabili, să publicăm siste
matic cele mai interesante și pertinente observații, puncte de vedere ale 
artiștilor profesioniști pe marginea nivelului acestei activități, a actua
lității mesajelor pe care le propune, precum și, firește, a repertoriului 
său.

Artista emerită Dina Cocea, vice
președinta A.T.M., a fost prezentă la 
numeroase acțiuni organizate in spri
jinul amatorilor și, ca atare, poate 
răspunde pe larg temelor enumerate 
mai sus.

— Ce impresii v-au lăsat, tovarășă 
Dina Cocea, dialogurile purtate cu 
amatorii, spectacolele pe care le-ați 
văzut ? Ce se poate spune despre 
această mișcare acum, după înche
ierea etapei de masă ?

— Poate că am să vă surprind, dar 
aș începe cu bri
găzile artistice de 
amatori. Aceasta 
din cauza impre
siei deosebite pe 
care mi-au lăsat-o 
nu de mult, în zi
lele festivalului 
de comedie de la 
Galați, cîteva for
mații de acest fel din Tecuci, precum 
I.R.A. sau I.A.M.A.T.A. sau I.P.I.L.F., 
Căminul cultural Valea Mărului și în
deosebi brigăzile Combinatului side
rurgic. care au prezentat programe 
substanțiale, vii. atrăgătoare.

Am putut remarca — observație ce 
se verifică și în celelalte județe — 
o netă superioritate a textelor față 
de cele ale ediției precedente. Aș 
pune fără dubii originalitatea, nota 
de autenticitate, vitalitatea, seva, 
nervul acestor texte, incisivitatea lor 
critică, ca și tonul lor plăcut opti
mist, vigoarea lor mobilizatoare pe 
seama faptului că ele nu sînt rodul 
elaborării solitare, de „cabinet", de
parte de problemele muncii și vieții 
oamenilor, ci, dimpotrivă, sînt opera 
pronunțat colectivă a membrilor a- 
cestor brigăzi, expresia atitudinii 
unor oameni înaintați, fruntași în 
muncă. Ca în orice creație, și aici 
vitalitatea izvorăște din legătura 
trainică, nemijlocită cu sevele reali
tății, cu fețele multiple ale vieții și 
muncii oamenilor.

Se înțelege că nu am fl „auzit" așa 
de bine și nu am fi fost atît de plă
cut impresionați de texte (folosesc 
pluralul pentru că exprim, într-un 
fel, părerea tuturor celorlalți oameni

Interviu cu artista emerită 
Dina COCEA, 

vicepreședinta Asociației oamenilor 
de teatru și muzică

de teatru prezenți acolo), dacă nu ar 
fi fost vorba și de un nivel al inter
pretării cu mult mai ridicat decît 
pină acum. Explicația stă și în se
lecția mai bună a interpreților și 
(trebuie să recunosc, oricît de multă 
stimă aș avea pentru mai vechil 
„combatanți"), în infuzia de tinerețe 
pe care au cunoscut-o, chiar în ac
tuala ediție a festivalului, brigăzile 
artistice. Trebuie să recunoaștem, 
spre lauda lor, că tinerii au adus 
spectacolelor de brigadă curaj, pros

pețime și sponta
neitate, o mai 
mare disponibili
tate — fizică, de
sigur (simț al rit
mului, elegantă a 
mișcării, voci 
bune), dar cred 
că și sufletească : 
de umor, de vo

ioșie. vocația intervenției prompte 
in îndreptarea unor anomalii, a 
unor fenomene negative. Am vă
zut cițiva tineri grozavi la Com
binatul siderurgic din Galați. Spec
tacolul lor — o ineîntare ! — nu avea 
nimic contrafăcut, era debarasat de 
orice formalism, substanțial, convin
gător. Cred că aceste exemple de 
reușită — printr-un mai bun schimb 
de experiență — ar putea ambiționa 
și stimula, chiar revitaliza și alte 
brigăzi. Cred, dat fiind specificul 
programelor și genului, că, pînă la 
încheierea ediției a doua a festivalu
lui, se pot înregistra salturi specta
culoase, chiar și de către echipele 
mai firave. Este important ca ele să 
aibă posibilitatea de a se compara, 
cu alții, de a se confrunta cu cît mai 
multe opinii și gusturi.

— Nu de mult ziarul nostru a pu
blicat două anchete care propuneau 
o imagine pozitivă și cu privire la 
mișcarea teatrală de amatori.

— Creșterea numerică și preocupa
rea pentru calitate nu pot fi negate 
nici în acest domeniu. Ne bucură

Natalia STANCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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Berzescu din Bozovici 
transmite 
medicului 

Clinica in- 
Fundeni : 

ati uitat-o

I
I

Rodica
— Caraș-Severin — 
cîteva cuvinte calde 
Ion Făgărășanu de la 
fantilă a Spitalului 
„Sint sigură că nu 
pe micuța copilă care a venit la 
dv. anul trecut cu inima grav 
bolnavă. Chiar dacă ați uitat-o 
cumva, ea nu v-a uitat, pentru 
că inima ei, pe care dv. ați vin
decat-o, îi bate acum in ritmul 
cintecului de joacă. Părinții, bu
nicii, toți prietenii mei sint feri
ciți. Datorită dv.

Vă urează numai bine, din 
inima ei puternică și sănătoasă, 
Rodica Berzescu".

I
I

48833R.S.R.

I
I
I
I
I

Ne scrie Petru Zaharia din 
Focșani. „înainte de sărbătorile 
de iarnă s-a pripășit pe lingă 
casa mea un porumbel voiajor. 
Se pare că e o pasăre rară, tri
misă la drum cu treburi impor
tante. Are pe fiecare picior cite 
un inel. Pe unul este scris nu
mele stăpinului, iar pe celălalt 
indicativul 48833-R.S.R. Stăpâ
nul sau stăpinii porumbelului își 
pot primi pasărea numai dacă 
răspund la două întrebări : ce 
soi este voiajorul și ce nume e 
scris pe inel ?

Pentru relații se poate tele
fona la Focșani, nr. 14 217“. I

I
I
I
I
I
I
I

Gentuta
9

pierdută
„Relatăm un caz întâmplat re

cent pe raza orașului Cugir, ne 
informează tovarășul Stan Vă
duva, șeful miliției din această 
localitate. In una din zile s-a 
prezentat la noi Vasile Popa, 
muncitor la întreprinderea me
canică din oraș. Ne-a predat 
imediat o gentuță de mină pe 
care a găsit-o la intersecția din
tre șoseaua națională și drumul 
județean Cugir-Sibot. «A căzut 
dintr-o mașină Dacia 1 300 de 
culoare albă», a zis tovarășul 
Popa. Ne-am uitat in geantă : 
bani și obiecte in valoare de 
aproape 20 000 lei. Ar fi păcat 
ca omul să rămînă fără o ase
menea sumă. Poate citește 
aceste rînduri șl vine să-și ri
dice banii".

I
I
I
I
I
I
I
I
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I
Biscuiți cu

9

fire sintetice
I 
I

I
I
I
I
I

I
I

„M-am gîndit, ne scrie Con
stantin Puică din București, să 
scriu și eu o notă la rubrica 
•Fapt divers»- și in același timp 
să vă trimit și un pachet cu 
cițiva... biscuiți. Sint din aceia 
ciudați pe care li mai fabrică 
uneori întreprinderea de specia
litate din Berceni. Acești biscuiți 
se deosebesc de semenii lor pen
tru că, după cum vedeți, ei sînt 
fabricați nu numai cu făină, ci 
și cu fibre sintetice. Oare fabri
ca de pline vrea să betoneze 
...biscuiții ? Ori s-a rupt sita de 
făină fără să vadă controlorii 
de calitate ? Oricum ar fi, am 
sugera întreprinderii să lase fi
rele sintetice numai pentru îm
brăcăminte".

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I 
I
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IAu înflorit

I„Expo-Flora din Oradea, ne 
transmite profesorul Ion Arion 
din Alejd, e, acum in plină iar
nă, o minunată oază de verdea
ță. Afară sint, uneori, , 10°C, 
iar sub cupola grădinii. încăl
zită de apa termală, dau in floare 
bananii tropicelor, se dezvoltă 
cactușii, garoafele, strelitzia, 
freziile.

La prima vedere, cele scrise 
de mine pot părea un fapt ba
nal, doar fiecare oraș mai mare 
are o seră, o grădină cu flori. 
Grădina din Oradea e insă rodul 
muncii dezinteresate a cetățeni
lor. Proiectată de inginerii Cor
nel Pop și Iosif Habuczky și 
executată, cu ajutorul publicu- . 
lui, de șantierul de construcții 
și montaj din localitate, grădina 
de flori a devenit o floare a 
tuturor".

I

I
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I
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IP-ll și apa» A

locatarii blocului 
strada Primăverii 
După ce ne in-

I
I

I

Ne scriu 
P-ll, de pe 
din Botoșani, 
științează că locuiesc de cițiva 
ani in acest bloc, proprietate 
personală, după ce ne spun că, 
prin construcție, la subsolul blo
cului li s-au amenajat unele de
pendințe, mai notează : „Totul 
ar fi bine și frumos dacă acest 
subsol nu ar deveni 
iarnă un adevărat... 
înot. In aceste zile, 
apa a atins înălțimea
Am vorbit cu cei de la gospodă
ria comunală, am anunțat și pri
măria, dar...“. Iar la sfirșitui 
scrisorii, semnatarii adaugă . 
„Ne-am adresat redacției cu în
crederea că de astă dată vom ti 
auziți. Și am dori ca nu numai 
constructorii blocului P-ll să 
intre la... apă !“

I
I
I
I

I
I
Iîn fiecare 

bazin de 
bunăoară, 
de 80 cm. I

I
I
I

Rubrică realizată de 
Gh. GRAURE

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCIIADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
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Ordinea £ legalitatea 

au fost restabilite
într-o amplă scrisoare adresată 

tovarășului Nicolae Ceausescu, 
ing. Nicolae Dincă și Filip Ursescu, 
de la I.P.I.L.F.-Caracal, arătau că, 
„din dorința de a contribui ia 
apărarea avutului obștesc, vă infor
măm despre unele încălcări ale 
disciplinei financiare și abuzuri în 
serviciu comise de cadre cu funcții 
de răspundere în întreprinderea 
noastră, care, an de an, prin acțiu
nile lor, știrbesc interesele generale 
ale statului și drepturile materiale 
ale oamenilor muncii... Avem în
credere în forța de nezdruncinat a 
partidului și sîntem convinși că se 
vor lua măsuri corespunzătoare îm
potriva celor care caută să încu
rajeze disprețul fată de munca 
cinstită, lovind astfel în interesele 
generale ale societății noastre".

Secretarul general al partidului 
nostru a dispus ca această sesizare 
să fie cercetată, în vederea luării 
măsurilor ce se impun, în concor
danță cu legalitatea socialistă, de 
Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale.

în raportul de cercetare se pre
cizează că se confirmă afirmațiile 
din scrisoare privind : 1. avanta
jarea unor ferme pentru obținerea 
de rezultate economice și financiare 
mai bune. 2. Influențarea re
zultatelor financiare anuale prin 
operații nelegale in evidenta con
tabilă, în scopul obținerii de 
venituri suplimentare necuvenite 
sub formă de retribuții și gratifi
cați!. 3. Abateri de la normele le
gale privind casarea ambalajelor.
4. Nerespectarea disciplinei finan
ciare și de casă. 5. încălcări ale 
normelor legale’ privind retribuirea 
muncii. 6. Nereguli în activitatea 
cantinei sectorului legumicol.

Referindu-se la măsurile luate. în

Adevărid a ieșit la lumină

Pe la jumătatea lunii august a 
anului trecut, la Baza de recepțio- 
nare și valorificare a cerealelor din 

-comuna FUrculești a fost declarat 
vacant postul de magaziner. Stan 
Cojoacă din satuTVoevoda s-a pre
zentat la întreprinderea de valo
rificare a cerealelor Teleorman, a 
făcut cerere și a fost încadrat pe 
postul respectiv. El n-a muncit însă 
decît 45 de zile, adică pînă la 15 
septembrie 1978, dată cînd a fost 
încunoștințat de conducerea în
treprinderii că nu mai poate înde
plini această muncă, deoarece ma
gazinerul principal de la Baza de 
recepție Furculești, Nitu Pîrvu. nu 
își dă avizul, nemotivîndu-și însă 
dezacordul.

S. Cojoacă s-a adresat conducerii 
partidului, rugind să se dispună 
cercetări și să se adopte măsuri în 
spiritul legalității noastre socia
liste. Fiind cercetată de Colegiul de 
partid al Comitetului județean

Pe lingă flori, întreprinderea de sere Codlea, județul Brașov, livrează pentru aprovizionarea populației însemnate can
tități de legume. în fotografie; un aspect din timpul lucrărilor de întreținere la culturile de salată din seră.

Producții mari de legume
(Urmare din pag. I)
ducția de legume și sporirea rentabi
lității în această ramură a agricultu
rii. Și în legumicultură, ca în agri
cultură. în general, se acționează în 
direcția modernizării, în vederea a- 
propierii și transformării acesteia în
tr-o variantă a producției industriale. 
S-ar putea spune că la cultura legu
melor, unde multe lucrări se execută 
manual, această cerință ar fi mai 
greu de îndeplinit. Totuși, prin adîn- 
cirea procesului de concentrare și 
specializare a producției, se asigură 
condiții pentru aplicarea tehnolo
giilor bazate pe mecanizarea inte
grală. Anul trecut, în județele Con
stanta, Dolj, Teleorman, Timiș și al
tele s-au realizat. în cadrul consi
liilor intercooperatiste, unele peri
metre legumicole de 500—600 hectare, 
într-un singur trup. în felul acesta 
au fost create condiții pentru meca
nizarea integrală a lucrărilor la unele 
culturi, cum sînt ceapă, mazăre și 
fasole pentru păstăi. Anul trecut au 
existat 1 000 ferme, din care 500 — 
specializate pe 1—3 culturi. în acest 
fel s-au putut obține randamente 
mari la hectar, iar costul producției 
s-a redus simțitor. în acest an, în 
600 de ferme cu o suprafață totală 
de 75 000 hectare se vor cultiva 1—2 
culturi, ceea ce va permite accen
tuarea specializării și extinderea me

raportul de cercetare se subliniază 
următoarele : Centrala pentru legu
me și fructe a întocmit și depus 
anul trecut organelor de cercetare 
dosarul privind pe Prica Toma, 
Vlad Elena, Liiceanu Anton și 
alții, pentru un prejudiciu to
tal de 433,3 mii lei. Dosa
rul a fost completat și cu nere
gulile și abaterile constatate cu 
acest prilej. Centrala pentru legume 
și fructe a emis decizii de impu
tare a sumei de 269 mii lei. repre- 
zentînd premii plătite ilegal, retri
buții necuvenite, plăți ilegale, ca
sări fictive de ambalaje, stimulente 
acordate ilegal etc. ; s-au luat mă
suri pentru respectarea disciplinei 
financiare și de plan, pentru pre
venirea de noi abuzuri si ilega
lități la această întreprindere. în 
raport se arată totodată că. îm
preună cu primul secretar al Co
mitetului județean de partid Olt și 
cu conducerea centralei de resort, 
s-au mai luat următoarele măsuri: 
desfacerea contractului de muncă 
al următorilor : Prică Toma. direc
tor adjunct al întreprinderii. Vasi- 
lescu Gheorghe, economist princi
pal, Vlad Elena, merceolog princi
pal: sanctionarea tov. Bozga Gh., 
director, și Chiva Valeriu, contabil- 
șef, Păun Ilie, economist, Călines- 
cu Elena, economistă, Mihăiță Ma- 
rieta, contabil ; după terminarea 
cercetărilor de către organele de 
procuratură, si în funcție de con
cluziile acestora, toți cei vinovati 
vor fi puși în discuția organizațiilor 
de partid din care fac parte, pen
tru aplicarea măsurilor statutare : 
concluziile controlului au fost pre
lucrate în organul colectiv de con
ducere al Centralei pentru legume 
și fructe, precum și cu toti direc
torii și contabilii șefi ai întreprin
derilor din cadrul centralei.

Teleorman al P.C.R., din scrisoare a 
rezultat că N. Pîrvu a abuzat de 
prevederile Legii nr. 22 din 1969, 
care prevede ca, „în cazul în care 
gestiunea este încredințată mai 
multor persoane, angajarea sau 
trecerea în funcția de gestionar se 
face cu avizul scris al celorlalți 
gestionari", aviz care nu a existat 
tocmai cu scopul ca acest membru 
de partid să nu poată fi încadrat 
în muncă. Verificîndu-se dacă Pîrvu 
Nitu corespunde prevederilor Le
gilor 12 și 22, s-a constatat că aces
ta, profitînd de lipsa de vigilență a 
conducerii întreprinderii și a servi
ciului personal, care nu au verifi
cat situația lui. a ascuns faptul că 
a fost condamnat la trei luni închi
soare pentru delapidare, sentință 
pronunțată în 1970 de către Judecă
toria Pitești.

în această situație, conducerea
I.V.C.-Teleorman  a dispus desfa- 

canizării. De asemenea, vor fi majo
rate perimetrele legumicole. Ca ur
mare, cultura cepei va fi mecanizată 
pe întreaga suprafață cultivată în 
cooperativele agricole. Considerăm că 
în acest fel vom reuși ca și in legu
micultură să se muncească mai pro
ductiv. iar rentabilitatea să sporească 
simțitor.

— Intrucît in legumicultură 
lucrările încep mai devreme, ce 
priorități trebuie avute in ve
dere in aceste zile 7

Pe primul plan al preocupărilor va 
trebui să fie, în zilele care vor urma, 
însămințările pentru producerea ră
sadurilor de legume ce se vor cultiva 
în . solarii, cit și a celor ce urmează 
să fie plantate de timpuriu în cîmp. 
în acest an, circa 5 miliarde fire de 
răsad se produc la centrele speciali
zate ale C.L.F. și ale cooperativelor 
agricole, iar circa un miliard în ră
sadnițe și inmulțitoare de tip local. 
Important este ca în unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, precum și 
în fermele proprii ale întreprinderilor 
de legume și fructe, să se respecte 
graficele de însămînțare. Potrivit re
comandărilor făcute de centrala 
noastră, pînă la 20 ianuarie tre
buie să se încheie însămînțatul ver- 
zei, iar pînă la 1 februarie să se 
însămînțeze și roșiile pentru răsadu
rile care urmează a fi plantate în 

cerea contractului de muncă lui 
Nitu Pîrvu. ca necorespunzător, 
contravenind Legii 12 din 1971, iar 
Stan Cojoacă a fost încadrat la 
aceeași unitate ca muncitor perma
nent, plătindu-i-se drepturile cuve

Abuzuri curmate
Unele cadre cu munci de răspun

dere din comuna Otopeni comit abu
zuri și ilegalități — se arăta intr-un 
memoriu adresat conducerii parti
dului. Scrisoarea a fost îndrumată 
la Comitetul municipal București at 
P.C.R., din al cărui răspuns rezul
tă că, într-adevăr, s-au acordat 
cinci loturi de teren în folosință, 
fiecare de 1 500 mp și cîte 250 mp 
pentru construcții de locuințe unor 
persoane ce nu se încadrează în 
prevederile statutului C.A.P. și ale 
legii nr. 59/1974, terenuri ce au fost 
Împrejmuite cu gard și pe care s-au 
plantat vită de vie si pomi fructi
feri. De asemenea, un teren de circa 
3 000 mp proprietate de stat, aflat 
în administrarea I.C.R.A.L. He
răstrău. a fost închiriat unor cadre 
de la unele ministere din București. 
Cei în cauză l-au împrejmuit și au 
plantat pe teren pomi fructiferi și 
viță de vie. Se confirmă, de ase
menea, că asistenta Eleonora Lili 
Bosea a fost încadrată ilegal în co
muna Otopeni, la cabinetul stoma
tologic. deși avea repartizare pen
tru județul Dolj. S-au luat măsuri 
pentru trimiterea ei în județul m 
care a fost repartizată. Ion Linca, 
secretarul comitetului de partid si 
primar al comunei, cu ocazia naște
rii fiului său. a organizat o masă la 
barul spaniol, la care au participat 
circa 100 de persoane, care au oferit 
daruri și bani în plicuri, între 400 
și 600 lei de familie. Consumația, 
în valoare de circa 12 000 lei. plus 
orchestra 3 000 de lei, au fost plă
tite de I. Lincă.

Cu exigență, cu dișcernămint
„Sînt tînăr, am 24 de ani, vreau 

să muncesc, vreau să mă afirm și 
vă rog, mult stimate tovarășe 
secretar general, să mă ajutați să 
se facă dreptate, să mi se anuleze 
sancțiunea de desfacere a contrac
tului de muncă, pe care o consider 
nedreaptă și pripită și care pentru 
mine este o pată rușinoasă pentru 
viitor..." Așa își încheia scrisoarea 
Dobrea N. Dan. din comuna Mo
vilita, județul Vrancea, trimisă to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
Autorul sesizării relata că a fost 
lăcătuș montator vagoane la atelie
rul de zonă C.F.R. Mărășești din 
noiembrie 1973 pînă la mijlocul 
anului 1978. cînd i s-a desfăcut con
tractul de muncă de către Regionala 
C.F.R. Galați pentru motivul că 
s-a aprins un fus de osie la un 
vagon a cărei ungere fusese verifi
cată de el. Dar nu ungerea a fost 
cauza defecțiunii, arăta el. fapt 
constatat și de consiliul de disci
plină al ministerului, ci cu totul 
altceva. Și. totuși, nu se revine asu
pra măsurii luate împotriva sa.

Foto : N. Buica

solarii. întrucît, așa cum arătam mai 
înainte, va fi extinsă cultura legume
lor prin răsaduri, specialiștii din în
treprinderile de legume și fructe din 
fiecare județ au datoria de a spriji
ni și îndruma la fața locului apli
carea întocmai a programelor de mă
suri privind dezvoltarea legumiculto
rii, începînd cu producerea răsadu
rilor.

Pentru a se obține recolte cît mal 
timpurii. în acest an se extind sola- 
riile pe 3 700 hectare, cu 700 hectare 
mai mult decît în 1978. Va fi înbună- 
tătit și sortimentul de legume în so
larii/ Astfel, pe lîngă tomate se va 
extinde cultivarea ardeilor, vinetelor, 
verzei și a unor verdețuri. Este ne
cesar ca încă din aceste zile de iarnă 
să fie reparate scheletele solariilor, 
să se fertilizeze și să se pregătească 
terdnul respectiv. Bineînțeles, trebuie 
continuate celelalte lucrări de sezon 
în legumicultură : fertilizarea terenu
rilor, amenajarea sistemelor de iri
gații, repararea mașinilor și utilaje
lor — acțiuni bine cunoscute de toți 
cei care lucrează în acest sector.

Considerăm că prin măsurile orga
nizatorice și tehnice care se iau și se 
aplică acum se vor asigura condiții 
pentru ca legumele să poată fi pro
duse în 1979 în cantitățile prevăzute 
și în mod eșalonat, potrivit cerințe
lor de consum. 

nite pentru perioada cit a Îndepli
nit munca de gestionar II. autorul 
sesizării fiind mulțumit de felul 
cum i s-a rezolvat scrisoarea.

Așadar, de ce i-a fost frică lui 
Nitu Pîrvu n-a scăpat

Abaterile grave constatate în co
muna Otopeni au fost analizate in 
secretariatul comitetului municipal 
al P.C.R., stabilindu-se următoarele 
măsuri : Ion Lincă, secretar al co
mitetului de partid și primar al co
munei Otopeni, și Zaharia Buzincu, 
secretar al biroului executiv al 
consiliului popular comunal, au fost 
scoși din muncă și sancționați pe 
linie de partid cu vot de blam cu 
avertisment ; Pivaș Pia, inginer-șef 
al C.A.P., și Popa Gheorghe, medic 
stomatolog, au fost sancționați cu 
vot de blam cu avertisment și mu
tați in alte comune, în afara muni
cipiului București ; Vasile Constan
tin. președinte al C.A.P. Otopeni, a 
fost sancționat cu vot de biam cu 
avertisment, iar Grigore Ioana, 
secretar adjunct al comitetului co
munal de partid, a fost scoasă din 
muncă, sancționată cu vot de blam 
cu avertisment și trimisă în pro
ducție ; terenurile atribuite în mod 
ilegal din suprafața C.A.P. au fost 
redate circuitului agricol, iar cel 
din administrarea I.C.R.A.L. He
răstrău a fost dat în folosința 
C.A.P. Otopeni.

Din răspuns rezultă, de asemenea, 
că a fost atenționat Inspectoratul 
agrozooveterinar al municipiului 
București pentru insuficienta mun
că de îndrumare și control asupra 
activității conducerii C.A.P. Oto
peni. S-a stabilit, totodată, ca aba
terile și ilegalitățile săvîrșite, pre
cum și măsurile adoptate să fie 
dezbătute în toate organizațiile de 
partid din comuna Otopeni.

Scrisoarea a fost verificată de 
Comitetul Uniunii sindicatelor din 
transporturi și telecomunicații, in 
răspunsul căruia se arată că situația 
a fost analizată împreună cu 
conducerea Departamentului Căilor 
Ferate. Pe baza constatărilor teh
nice efectuate la vagonul respectiv, 
a reieșit că aprinderea fusului de 
osie nu s-a datorat lipsei de ulei, 
ci unei alte defecțiuni tehnice la 
sistemul de ungere. In consecință. 
Consiliul de disciplină al Departa
mentului Căilor Ferate, analizînd 
documentele aflate la dosar și ți- 
nînd seama de ultima constatare, a 
hotărît anularea desfacerii contrac
tului de muncă a petentului și re
primirea lui la calea ferată : a fost 
totuși sancționat disciplinar, cu 
retragerea unei trepte de retribuire 
pe timp de o lună, conform artico
lului nr. 38 din Statutul disciplinar, 
deoarece nu și-a îndeplinit cu exi
gența necesară sarcinile de serviciu,

Neculal ROȘCA

Ce servim la micul dejun?
O întrebare la care răspunde o... valoroasă 

experiență din municipiul Cluj-Napoca
Mai întîi o statisti

că : micul dejun se 
poate servi în muni
cipiul Cluj-Napoca în 
nu mai puțin de 38 de 
unități de alimentație 
publică. 15 unități a- 
limentare și peste 40 
de bufete de incintă 
din mari întreprinderi 
și instituții. Pe strada 
„Dr. Petru Groza" 
funcționează de mai 
mulți ani o unitate 
unde se servesc cea
iuri la alegere, dintr-o 
listă impresionantă. 
Vin aici, dimineața, 
nu numai suferinzii de 
ficat ori stomac, ci și 
oameni sănătoși care 
servesc un ceai de 
mentă, de mușețel, de 
cătină. Ceaiurile sînt 
recomandate, la fața 
locului, de un cadru 
de specialitate. De aici 
și popularitatea pe 
care și-a cîștigat-o în 
rîndul populației a- 
ceastă unitate a coo
perației de consum. în 
afară de ceai se pot 
consuma diferite pro
duse de panificație, 
dulcețuri. La rindul 
său. întreprinderea de 
morărit și panificație 
a venit în sprijinul ce
lor care vor să ser
vească micul dejun în- 
tr-un timp cit mai 
scurt. La unitățile sale 
din bulevardul Lenin 
și strada Horea, pro
dusele de panificație 
ajung direct din cup
tor la consumatori și 
sint servite cu ceai 
fierbinte. Foarte soli
citate sînt plăcintele 
cu brînză dulce si sta
fide, cu brînză tele
mea. ștrudelul cu 
mere.

Poposim la principa
lele „porți" ale ora
șului : gara și autoga
ra. Ora 6 dimineața. 
La unitatea din gară, 
linia de autoservire 
era plină cu tot felul 
de mincăruri calde, in
clusiv ciorbă de bur
tă. iar în vitrine se a-

flau pregătite farfurii 
pline cu aperitive — 
chifteluțe. brînză, măs
line. Tot aici se mai 
aflau mincăruri reci, 
pește prăjit, cașcava- 
luri. Sute de oameni 
servesc aici micul de
jun. în condiții de igie
nă și ordine. Peste 
drum, la restaurantul 
„Simplon", tot cu au
toservire, mincărurile 
sînt din vreme pregă
tite. astfel că la ora 
deschiderii consuma
torii le pot servi calde.

Unitățile de la cea 
de-a doua poartă a 
municipiului, adică cea 
din autogară. sînt to
tal opuse celor din ju
rul gării. Linia cu au
toservire este aproape 
goală, numai cu chif
teluțe cu sos și cîte
va borcane cu iaurt. 
Maria Oțel, casieră, ni 
se plînge : „Nu mai 
pot face față afluen
ței de consumatori, 
mai ales șoferi, care se 
grăbesc .să plece în 
cursă. Le trebuie ' ca
fea. lapte, ceai, mîn- 
care. Iar noi nu avem 
tot ce ne cer ei. și eu 
sînt singură. La cere
rea oamenilor, ince- 
pind de azi, am intro
dus ceaiul, că-i ger a- 
fară. Văd că se vin
de". Șeful unității, 
loan Mureșan. încă nu 
venise. Limpede : aco
lo unde lipsește tocmai 
responsabilul, căci și 
el trebuie să serveas
că. apar și unele goluri 
în aprovizionare.

Unitatea de alimen
tație publică de la au
togară este un exem
plu izolat, nedorit si 
nesemnificativ în re
țeaua alimentației pu
blice clujene, care răs
punde satisfăcător ser
virii rapide a unui mic 
dejun consistent, va
riat.

Pe strada „Dr. Petru 
Groza" se află unita
tea „Aperitiv". De pe 
vatra cuptorului. în

Construcția de locuințe
Cerințe, orientări, priorități
ale planului

Anul 1979 marchează — sub multe 
aspecte — o etapă de mare impor
tantă în construcția de locuințe. Este 
anul în care, în conformitate cu pre
vederile Programului suplimentar de 
dezvoltare economico-socială a țării 
pînă în 1980 și ale Programului de 
creștere mai accentuată a nivelului 
de trai, urmează să fie realizat cel 
mai mare volum de locuințe prevă
zut pină acum în tara noastră — 
construirea a 250 000 de apartamente. 
Este anul în care se materializează 
indicațiile date în octombrie anul 
trecut de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, cu prilejul vizitei de lu
cru pe platforma industrială Militari, 
cu privire la promovarea pe scară 
mai largă a soluțiilor constructive 
eficiente, atît din punct de vedere al 
consumului de materiale și energie, 
cit și al funcționalității locuințelor.

în legătură cu orientările și măsu
rile avute în vedere pentru reali
zarea acestui obiectiv, am primit cî
teva informații de larg interes de la 
tovarășul ing. Gh. Florică, director 
în Comitetul pentru problemele con
siliilor populare.

O primă orientare se referă la fap
tul că la elaborarea proiectelor de 
execuție pentru planul pe 1979 s-au 
adoptat soluții constructive îmbună
tățite. care vizează concomitent cu 
extinderea tehnologiilor industriali
zate și reducerea consumurilor de 
energie electrică, termică și carbu
ranți, ridicarea continuă a calității, 
creșterea gradului de confort al lo
cuințelor. Ca urmare, construcțiile 
realizate in 1979 vor avea — prin 
folosirea mai largă a unor soluții noi 
și materiale eficiente — o greutate 
mai redusă, o arhitectură mai suplă 
și mai frumoasă.

îmbunătățiri importante se asigură 
și în ce privește repartizarea locuin
țelor în teritoriu și în cadrul locali
tăților. Pe de o parte, creșteri mai 
mari ale planului sint prevăzute în 
județele care pînă în 1980 urmează 
să realizeze o producție industrială 
de 10 miliarde lei. Corespunzător 
acestei orientări. în județe ca 
Botoșani. Bistrița-Năsăud. Vaslui, 
Gorj, Olt, Mehedinți ș.a. se vor 
construi in medie, în fiecare, 
între 3 500—4 000 apartamente. Pe 
de altă parte, se aduc importante 
îmbunătățiri și amplasării locuințelor 
în cadrul orașelor. Peste 70 la sută 
din apartamentele planificate în 
acest an se realizează în apropierea 
platformelor și zonelor industriale. 
Această măsură asigură atît posibi
litatea scurtării distantelor dintre 
casă și întreprindere, respectiv apro
pierea oamenilor de locul de muncă, 
cit și pe aceea a concentrării unor 
ample dotări sociale si tehnico-edili- 
tare — ceea ce permite crearea de la 

văzul consumatorilor, 
ies mereu pateuri să 
le mănînci cu ochii. 
Tot aici se pot servi 
așa-zise minuturi, foar
te gustoase, oferind 
multe rețete unor u- 
nități similare din alte 
centre ale tării.

La cofetăria „Ex
pres", unde își dau 
întîlnire studenții îna
inte de a intra la 
cursuri, se consumă, în 
fiecare dimineață. în 
medie, 50 litri lapte 
dulce cald, iar la co
fetăria „Carpați" se 
bea cea mai bună ca
fea cu frișcă însoțită 
de cornuri umplute. 
Unitatea e mereu a- 
saltată de consumatori. 
Cel mai reprezentativ 
local, unde micul de
jun este... la el acasă, 
rămîne „Lacto-vegeta- 
rian" din plin centrul 
orașului. Aici, pe lin
gă varietatea produse
lor lactate, se servesc 
preparate din ouă, 
miere de albine, cea
iuri. mămăliguță ♦ cu 
brînză. băuturi răcori
toare.

Comerțul alimentar 
clujean a amplasat 
mese în 15 magazine 
de specialitate, unde 
se pot servi pe loc pro
duse lactate și meze
luri. între orele 7—9, 
circa 300 consumatori 
trec pe la unitatea din 
Piața Păcii pentru a 
servi Ia repezeală lap
te dulce fiert, iaurt, 
lapte bătut cu cornuri. 
covrigi și alte specia
lități de panificație. 
Alte sute de consuma
tori sint clienti per
manent ai magazine
lor alimentare „Miori
ța", „Dorna". ai uni
tății de pe strada Mo
ților. Demn de remar
cat că în aceste uni
tăți se găsesc și pro
duse dietetice.

AI. MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

pe acest an
început a unor condiții mai bune de 
viată locuitorilor acestor zone.

O altă îmbunătățire in amplasarea 
locuințelor în teritoriu se referă la 
creșterea ponderii apartamentelor — 
peste 71 000 — prevăzute a fi con
struite în alte localități decît reșe
dințele de județe. Astfel, 23.5 la sută 
din locuințele anului 1979 se vor 
realiza în celelalte municipii și orașe 
decît reședințele de județe, 2,7 la 
sută în cele 129 comune prevăzute, a 
deveni centre urbane și 2.7 la sută 
în comune , ce urmează să devină 
orașe în viitorul cincinal.

Reflectind structura actuală a fa
miliilor. grija partidului pentru fa
miliile mai numeroase, ponderea 
apartamentelor cu 3 și mai multe 
camere reprezintă 42,5 la sută din to
talul locuințelor planificate să fie 
construite în 1979. Consecințele pozi
tive ale. acestei măsuri pentru creș
terea confortului ne apar în adevă
rata lor lumină dacă avem în vedere 
că ponderea locuințelor mari repre
zintă o creștere aproape dublă fată 
de cele realizate în 1970. Alte măsuri 
pe linia îmbunătățirii confortului vi
zează creșterea suprafeței bucătării
lor și băilor, asigurarea unei mai 
bune funcționalități a acestora.

O altă caracteristică de mare Im
portanță a planului pe 1979 se referă 
la asigurarea respectării cu strictețe, 
in toate localitățile, a regimului de 
înălțime și a gradului de seismicitate 
prevăzute in schițele și detaliile de 
sistematizare. Pe baza orientărilor 
date în acest sens de conducerea 
partidului, numărul apartamentelor 
ce urmează să fie construite în ju
dețe, situate în clădiri cu parter și 4 
etaje, se ridică la peste 85 la sută din 
totalul celor planificate. Corolarul 
acestor orientări menite să asigure 
un ritm înalt construcției de locuințe 
îl constituie, fără îndoială, măsu
rile adoptate pentru industrializarea 
construcțiilor, pentru realizarea unei 
înalte productivități a muncii pe 
toate șantierele. Astfel, clădirile în 
structuri industrializate vor repre
zenta 81 la sută din totalul planului, 
iar cele care vor fi integral prefa
bricate — circa 33 la sută.

Sînt orientări și măsuri — cum 
bine se poate constata — care atestă 
locul deosebit de important pe care-1 
ocupă construcția de locuințe în an
samblul politicii partidului nostru de 
ridicare continuă a nivelului de 
trai, grija deosebită pe care statul 
nostru o acordă satisfacerii în condi
ții tot mai bune a cererii de locuințe 
a oamenilor muncii. Evident, înfăp
tuirea în bune condiții a acestui 
amplu volum de construcții de lo
cuințe necesită — sublinia în înche-
iere interlocutorul nostru — o amplă 
mobilizare a tuturor forțelor mate
riale și umane de care dispun consi
liile populare, a cetățenilor înșiși, 
pentru ca toate locuințele prevăzute 
in plan să fie executate la timp și de 
cea mai bună calitate.

Constantin PRIESCU

Comorile 
din jilțuri 

(Urmare din pag. I) 
mina are nevoie de atîtia oa
meni. firesc este ca aceștia să 
aibă condiții tot mai bune de 
viată. Așa că la Mătăsari s-a 
construit mult si se construiește 
Si mai mult, iar copiii, alături de 
nărintii lor. au fericirea să fie 
martori la înălțarea unui oraș în 
circa dealurilor ne unde nu se 
auzeau altădată decît vuietul 
vînturilor și ecourile tălăngilor. 
A fost dat în folosință un cămin 
pentru nefamiliști cu 325 de 
locuri. Se finisează un altul cu 
tot atîtea locuri. în moderna 
cantină cu aspect de restaurant 
pot sta laolaltă, la mese. 1000 
de oameni.

...Străbat comuna. întrebîn- 
du-mă : ce se petrece, oare. în 
sufletele copiilor pe care-i pri
vesc întorcîndu-se de la școală? 
Si cum vor povesti ei. cînd vor 
fi mari, despre tot ceea ce văd 
petrecîndu-se acum în Mătăsarii 
copilăriei lor ? Sint pe terminate 
două blocuri cu 80 de aparta
mente. în zona centrală a viito
rului oraș a început amplasarea 
a 200 de apartamente. Altele, și 
mai numeroase, vor desăvîrși 
noul profil urbanistic. Un tînăr. 
îmbrăcat asa cum ne-am obiș
nuit să-i întîlnim pe constructori 
pe marile șantiere, vorbea în 
mi jlocul unor oameni despre vii
toarele magazine din Mătăsari, 
despre scoli si terenuri de sport, 
despre grupurile sanitare din ve
cinătatea minelor. „Jilțurile" 
Gorjului. bogate în cărbune, 
deschid un strălucit viitor aces
tor meleaguri. Noile așezări ale 
minerilor sint concepute în per
spectiva generoasă a statornicirii 
unei noi civilizații materiale și 
spirituale în această zonă odi
nioară vitregită.

...Mă opresc în fata copiilor 
care se ioacă in grămada 
proaspătă de nisip. ..Constru
iesc" palate. îi privesc îndelung, 
convins că descopăr în jocul lor 
cea mai frumoasă anticipație.
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CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
întreprinderea de utilai chimic 
..Grivita roșie" din București 

către toate întreprinderile 
din industria constructoare 

de mașini
Colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de utilaj 

chimic „Grivita roșie" — București, pornind de la sarcinile stabi
lite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului, 
de la indicațiile deosebit de prețioase date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru în întreprinderea noastră, 
a realizat, prin mai buna valorificare a potențialului material și 
uman de care dispunem, prevederile planului pe primii trei ani 
ai cincinalului cu 95 de zile mai devreme. în anul 1978 s-a obți
nut peste plan o producție industrială de 36,9 milioane lei, iar pla
nul de producție netă a fost depășit cu 6,5 milioane lei.

Animat de voința de a îndeplini exemplar sarcinile de produc
ție ale celui de-al patrulea an al actualului cincinal, colectivul în
treprinderii noastre cheamă la întrecere socialistă toate întreprin
derile din industria constructoare de mașini, angajindu-se să rea
lizeze, în anul 1979, următoarele obiective :

L Depășirea producției fizice cu 80 milioane lei, concretizată 
In utilaje tehnologice pentru industria chimică, din care răcitoare 
cu aer, reactoare, schimbătoare de căldură și altele.

2. Depășirea producției nete cu 2 la sută față de sarcina pla
nificată.

3. Productivitatea muncii, calculată pe baza producției nete, va 
fi depășită cu 1,2 la sută.

4. Depășirea sarcinii planificate Ia beneficii cu 1,5 la sută.
5. Creșterea cu minimum 1,5 la sută față de prevederile din 

plan a indicelui de utilizare a metalului, prin îmbunătățirea teh
nologiilor și mai buna gospodărire a acestuia.

6. Se vor livra la export utilaje tehnologice peste prevederile 
planului, in valoare de 2 milioane Iei valută.

7. Realizarea unui indice de utilizare a mașinilor-unelte de 88 
Ia sută, față de 86 Ia sută realizat in anul 1978 prin :

— organizarea mai bună a producției și a muncii ;
— extinderea fabricației de piese de schimb pentru mași- 

nile-unelle de performanță ;
— exploatarea și întreținerea mai bună a utilajelor.

8. Sarcinile de plan și angajamentele le vom realiza în con
dițiile sporirii eficienței economice, materializate in :

— creșterea producției industriale Ia 1 000 lei fonduri fixe, 
față de anul 1978, cu 5 la sută ;

— economisirea a 500 tone metal, prin reproicctarea șl 
modernizarea produselor, aplicarea a 10 procedee tehnologice 
noi peste cele planificate în domeniul sudurii metalelor din 
oțeluri aliate și înalt aliate, al tratamentelor termice și con
trolului nedistructiv ;

— vom acționa hotărît pentru afirmarea principiilor auto- 
gestiunii economice și respectarea cu strictețe a prevederilor 
bugetului de venituri și cheltuieli, urmărind cu consecvență 
gospodărirea rațională a combustibilului și energiei electrice, 
aplicarea unui regim sever de economii, folosirea eficientă a 
tuturor fondurilor materiale și bănești.

9. Valorificînd capacitatea creatoare a specialiștilor și munci
torilor cu înaltă experiență, utilizind baza tehnică de care dispu
nem, vom lua măsuri de înnoire a producției de utilaj tehnologic 
la parametri tehnici superiori, astfel incit in producția marfă pon
derea produselor noi și reproiectate să fie de 80 la sută.

10. Pe baza organizării mai bune a activității de pregătire și 
execuție a unor produse din planul tehnic, vom introduce în fa
bricație înainte de termen, cu minimum 2 luni, reactoarele placate 
pentru înaltă presiune, valțuri de roluit tablă, xantogenoare pen
tru celuloză și altele ;

— Vom asimila in fabricație utilaje tehnologice de Înaltă 
complexitate tehnică, cum sint : fermentatoarele pentru bio- 
sinteză, reciplenții lustruiți pentru instalațiile de carbamat, 
coloanele grele pentru procese chimice la temperaturi și pre
siuni ridicate și foarte joase ;

— Vom executa prin autoutilare mașini și utilaje în valoare 
de 22 milioane lei, pentru mecanizarea lucrărilor grele și 
volum mare de muncă, pentru îmbunătățirea calității pro
duselor.

11. îmbunătățirea calității și creșterea fiabilității tuturor pro
duselor fabricate prin perfecționarea proceselor tehnologice, exe
cuția a două standuri de probe, creșterea gradului de echipare ou
S.D.V.-uri și A.M.C.-uri față de cel existent cu 6 la sută și perfec
ționarea pregătirii profesionale a 1 300 lucrători.

— Vom intensifica ajutorul acordat beneficiarilor de uti
laje tehnologice prin extinderea asistenței tehnice la montajul 
utilajelor in instalații.

12. Vom realiza, in regie proprie, un volum de 3 milioane lei 
construcții-montaj, contribuind cu echipe de muncitori calificați 
ai intreprinderii la montajul utilajelor, asigurind pregătirea și 
perfecționarea personalului necesar in vederea punerii în func
țiune a noi capacități de producție și atingerea in cel mai scurt 
timp a parametrilor proiectați.

13. Vom organiza și desfășura acțiuni menite să dezvolte creația 
tehnico-științifică de masă in cadrul ediției a doua a Festivalului 
național „Cintarea României" in care scop ne angajăm :

— Să antrenăm 456 cadre tehnice și economice la realizarea 
unor obiective în cadrul inițiativelor „Fiecare cadru tehnic 
să rezolve o problemă tehnico-șconomică, peste sarcinile 
planificate" :

— Să realizăm, peste prevederile cuprinse în planul de 
măsuri tehnico-organizatorice, un număr de 89 teme, studii 
și analize privind perfecționarea conducerii și organizării 
muncii, modernizarea tehnologiilor de fabricație, gospodărirea 
mai judicioasă a materiilor prime, materialelor, combustibi
lului și energiei ;

— Să dezvoltăm mișcarea de invenții și inovații, în vederea 
obținerii unei eficiente economice postcalculate de minimum 
3,5 milioane lei.

14. Pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și 
viață, in vederea prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor profe
sionale, vom executa lucrări de îmbunătățire a ventilației in 
halele de producție, vom da in folosință un bloc de 225 garsoniere, 
vom efectua 200 000 ore de muncă patriotică la gospodărirea și 
înfrumusețarea întreprinderii și a sectorului 8.

Colectivul nostru de muncă, condus și îndrumat de organizația 
de partid, își exprimă convingerea că toate intreprinderile con
structoare de mașini vor răspunde cu entuziasm chemării noastre 
și își vor mobiliza toate forțele pentru a întîmpina Congresul al 
Xll-lea al partidului cu realizări remarcabile, contribuind astfel 
la dotarea și modernizarea ramurilor economiei naționale cu ma
șini, utilaje și echipamente de inalt nivel tehnic, la îndeplinirea 
exemplară a amplului program de investiții, la ridicarea patriei 
pe noi culmi de civilizație și progres.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL SINDICATU
LUI, COMITETUL DE PARTID, COMITETUL ORGANIZAȚIEI 
U.T.C.

întreprinderea minieră Lupeni 
către toate unitățile 

din industria minieră
Mobilizat de istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea și Con

ferinței Naționale ale partidului, de prețioasele indicații date de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitelor de lucru efectuate în Valea Jiului, colectivul în
treprinderii miniere Lupeni muncește cu hărnicie și înaltă răspun
dere patriotică pentru creșterea producției de cărbune. Ca urmare 
a grijii permanente, a sprijinului direct acordat de conducerea de 
partid și de stat perfecționării activității de minerit, dispunem as
tăzi de o dotare tehnică superioară, de mașini și utilaje de înalt 
randament, care determină atit sporirea siguranței muncii in 
subteran, cit și reducerea efortului fizic. Astfel, în primii trei ani 
ai cincinalului, mina Lupeni a fost dotată cu 6 complexe de sus
ținere mecanizată, 22 combine de abataj și 6 combine de Înaintare, 
a crescut continuu ponderea producției obținute cu mijloace me
canizate, iar productivitatea muncii exprimată in tone/om-oră cu 
21 la sută. Totodată, oamenii muncii din întreprinderea noastră 
au beneficiat de sporirea retribuției medii cu 28 la sută, de alte 
substanțiale avantaje sociale care au condus la creșterea continuă 
a nivelului de trai material și spiritual al familiilor de mineri.

Ferm hotăriți să dea un răspuns muncitoresc, prin fapte, pen
tru condițiile mereu mai bune de muncă și viață create, in lumina 
sarcinilor stabilite de conducerea partidului privind dezvoltarea 
bazei de materii prime a economiei, îndeosebi a producției de 
cărbune și minereuri, oamenii muncii din întreprinderea minieră 
Lupeni, in frunte cu comuniștii, adresează tuturor colectivelor din 
unitățile industriei miniere chemarea la întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea și depășirea planului pe anul 1979, angajindu-se 
să realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului la producția netă cu 1 600 000 lei și la 

producția industrială cu 3 000 000 Iei, obțintndu-se suplimentar 
12 000 tone cărbune cocsificabil.

2. Realizarea suplimentară a 100 ml la lucrările de deschidere 
șl a 150 ml la cele de pregătire, in vederea asigurării capacităților 
de producție necesare îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan 
in anii următori.

3. Creșterea cu 1 Ia sută a nivelului planificat al productivității 
muncii, calculată pe baza producției nete.

4. Prin ridicarea continuă a nivelului tehnic, 36,5 Ia sută din 
totalul producției va fi obținută cu tăiere mecanică, respectiv cu 
combine de abataj, iar 34,4 la sută cu complexe de susținere me
canizată.

5. Prin reducerea consumurilor specifice se vor realiza 600 mii 
le) economii la cheltuielile materiale de producție, concretizate în 
200 mc lemn de mină, 150 mc cherestea, 3 tone metal, 500 mii kWh 
energie electrică și 20 tone combustibil convențional.

6. Pentru îndeplinirea angajamentelor asumate vom acorda In 
continuare o atenție deosebită transpunerii in viață a indicațiilor 
date de conducerea partidului privind introducerea în ritm sus
ținut a progresului tehnic, a mecanizării și automatizării, perfec
ționarea organizării conducerii producției, întărirea ordinii și dis
ciplinei, încărcarea corespunzătoare a utilajelor, repartizarea ju
dicioasă a forței de muncă pe schimburi și pe locuri de muncă 
direct productive. Pe această bază vom asigura :

— menținerea în funcțiune normală în tot cursul anului 
a cel puțin 5 complexe de susținere mecanizată, 12 combine 
de abataj, 5 combine de înaintare și 10 mașini de încărcat ;

— creșterea vitezelor medii de avansare cu 0,5 m/lună la 
abatajele frontale și cu 1 m/lună la lucrările de deschideri și 
pregătiri, pe seama îmbunătățirii cu 5 la sută față de nivelul 
realizat în anul 1978 a gradului de folosire a utilajelor din 
dotare ;

— creșterea indicelui de utilizare a fondului de timp al 
personalului muncitor cu 1 la sută față de anul 1978 ;

— reducerea cu 1 la sută a conținutului admis de cenușă 
șl de umiditate față de realizările anului 1978 ;

— calificarea și perfecționarea profesională a unui număr 
de 1130 muncitori, din care 160 mineri mecanizatori prin 
policalificare.

Vom mobiliza Întregul colectiv de muncitori, ingineri șl teh
nicieni la soluționarea unor probleme tehnice importante ca : ex
tinderea tăierii și susținerii mecanizate în abatajele frontale ; îm
bunătățirea activității de transport a producției și a personalului ; 
extinderea mecanizării lucrărilor miniere de deschidere și 
pregătiri ; cadrele tehnico-inginerești vor fi repartizate și în 
continuare să răspundă de cite un Ioc de muncă productiv din 
subteran, pentru rezolvarea operativă a problemelor pe care le 
ridică procesul de producție.

7. Vom acorda o atenție deosebită Îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de viață ale minerilor, aplicind următoarele măsuri :

— creșterea gradului de securitate a muncii, prin întreți
nerea în cele mai bune condiții a căilor de acces, a instala
țiilor de aeraj, a mașinilor și utilajelor ; extinderea rețelei 
de degazare subterană și de telegrizumerie ;

— îmbunătățirea în continuare a condițiilor de locuit și de 
servire a mesei minerilor, sporirea numărului minerilor care 
vor fi trimiși în stațiuni balneoclimaterice pentru refacerea 
capacității de muncă ; dezvoltarea bazei materiale pentru ac
tivitatea cultural-educativă și sportivă.

8. Se va acorda o atenție deosebită muncii politico-ideologice 
pentru ridicarea continuă a conștiinței oamenilor muncii, în ve
derea întăririi ordinii și disciplinei, utilizării eficiente a capaci
tăților de producție și a forței de muncă, gospodăririi judicioase 
a mijloacelor tehnice și a resurselor materiale pe care societatea 
ni le-a pus la dispoziție, creșterii răspunderii față de îndeplinirea 
sarcinilor individuale și colective.

In cadrul Festivalului național „Cintarea României" vom an
trena întregul colectiv de mineri la acțiunile de creație tehnico- 
științifică, cultural-artistice, educative și sportive, astfel incit șl 
pe această cale să determinăm creșterea nivelului de cunoștințe 
generale și profesionale, participarea activă la rezolvarea proble
melor de producție, economice și sociale din întreprindere.

Prin realizarea acestor obiective avem convingerea că vom îm
bogăți cu noi fapte de muncă frumoasele tradiții minerești, că 
vom obține însemnate succese în creșterea producției de cărbune, 
răspunzînd astfel însuflețitoarelor îndemnuri pe care ni le-a dat 
cel mai scump fiu al poporului român, minerul de onoare al Văii 
Jiului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL SINDICATU
LUI, COMITETUL DE PARTID, COMITETUL ORGANIZAȚIEI 
U.T.C.

Consiliul intercooperatist
Scornicești, judelui Olt 

către toate consiliile 
intercooperatiste din țară

Pe baza orientărilor prețioase date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al partidului. Consiliul intercoope- 
ratist Scornicești, județul Olt. a acționat susținut, potrivit obiec
tivelor stabilite în programul de dezvoltare a unităților de pe raza, 
lui teritorială, pentru concentrarea și specializarea producției, uti
lizarea integrală, eficientă a pămîntului, a celorlalte mijloace ma-' 
teriale și financiare, a resurselor de muncă, pentru aplicarea teh
nologiilor moderne, urmărind permanent ridicarea tuturor coope
rativelor la nivelul celor fruntașe.

Coordonarea unitară a întregii activități, tn spiritul principiilor 
democrației cooperatiste și autonomiei cooperativelor, organizarea 
superioară a producției si a muncii au determinat obținerea unor 
recolte și venituri tot mai bune. Pe terenuri podzolice, de catego
ria a IV-a de fertilitate, producția medie la hectar pe consiliul 
intercooperatist a fost, in 1978, față de 1977, mai mare cu 1 000 kg 
4a grîu și cu 1 500 kg la porumb boabe. Creșteri substanțiale s-au 
înregistrat și la celelalte culturi, precum și in zootehnie. Ca ur
mare. unitățile din consiliul intercooperatist au livrat peste plan, 
la fondul de stat. 2 500 tone griu. 2 900 tone porumb, 220 tone le
gume de seră, 1 600 hl lapte. 235 tone carne, 1.8 milioane ouă și 
alte produse agroalimentare. Sporirea producției și reducerea 
cheltuielilor materiale au determinat creșterea producției nete cu 
32 la sulă față de 1977.

Exprimînd voința unanimă a comuniștilor, a tuturor coopera
torilor din Mărgineni. Mogoșești, Negreni și Scornicești. a meca
nizatorilor și specialiștilor agricoli de a se angaja și mai ferm în 
efortul general al poporului, consacrat înfăptuirii mărețelor obiec
tive-stabilite de Congresul al XI-lea Și Conferința Națională ale 
partidului. Consiliul intercooperatist Scornicești adresează tuturor 
consiliilor intercooperatiste din țară o înflăcărată chemare pentru 
depășirea sarcinilor de plan pe 1979, stabilindu-și următoarele 
obiective in întrecerea socialistă :

1. în producția vegetală

Cultura u/m Plan Angajament 
peste plan

Griu kg/ha 3 600 500
Porumb kg/ha 4 800 800
Floarea-soarelui kg/ha 1 700 220
Legume seră to/ha 140 38

2. în zootehnie vom depăși efectivele de animale la toate spe-
ciile, realizînd la sfîrșltul anului, 
2 500 porcine și 1 100 ovine.

3. Livrări la fondul de stat
peste prevederi, 1 000 bovine,

Produsul u/m Total din care 
peste plan

țile industriale, realizînd o producție de 96 milioane lei, cu 84,6 la 
sută mai mult decît in 1978.

Grîu tone 7 450 1450
Porumb boabe 10 500 2 500
Floarea-soarelui M 1 800 200
Legume »» 2 900 600
Fructe 1350 250
Struguri .. 500 120
Carne »S 2 200 400
Lapte vacă hi 10 000 1500
Ouă mii buc. 27 3
Lină kg 5 750 750

Totodată. în cadrul unităților consiliului vom extinde activită

Valoarea producției nete va crește în 1979 ou 22 la sută față de 
1978. iar valoarea normei de categoria I cu 18 la sută.

In toate cooperativele agricole de producție din raza consiliului 
nostru se va aloca la fondul de dezvoltare cu 23 la sută mai mult 
fată de 1978. Din valoarea totală a investițiilor, 82 la sută vor fi 
asigurate din fondurile proprii ale cooperativelor agricole și numai 
18 la sută din credite pe termen lung acordate de stat.

Măsuri tehnico-organizatorice
In scopul realizării prevederilor din programul de dezvoltare al 

consiliului intercooperatist, pentru creșterea producției agricole și 
a eficienței economice, in 1979 vom acționa cu prioritate pentru :

— creșterea suprafeței arabile cu 32 ha, efectuarea lucrări
lor de combatere a eroziunii pe 65 ha, scarificarea a 3 000 ha, 
fertilizarea cu Îngrășăminte organice pe 1 200 ha și adminis
trarea amendamentelor calcaroase pe 2 500 ha ;

— aplicarea proiectului de organizare a teritoriului în uni
tățile de pe raza consiliului intercooperatist pe încă 6 000 de 
hectare ;

— experimentarea și introducerea tn cultură, cu sprijinul 
stațiunilor de cercetări, a unor soiuri și hibrizi care corespund 
cel mai bine condițiilor de sol și climă din zona noastră ; îm
bunătățirea tehnologiilor la culturile de cîmp, în pomiviticul- 
tură, creșterea animalelor, in celelalte sectoare de activitate ;

— continuarea acțiunilor de organizare a fermelor speciali
zate, de modernizare a construcțiilor, de ameliorare a efecti
velor de animale și aplicarea riguroasă a măsurilor zooveteri- 
nare, asigurind peste 88 viței la suta de vaci și 100 de miei 
la suta de oi ;

— realizarea unei baze furajere corespunzătoare prin cul
tivarea unor plante de mare productivitate, organizarea în 
toate cooperativele de formații de lucru specializate pentru 
producerea și administrarea nutrețurilor ;

— prin contribuția cooperativelor agricole din consiliul 
nostru vom pune în funcțiune, in 1979, următoarele obiective 
de producție : o ingrășătorie cu capacitatea de 44 226 porci 
grași și 7 880 grăsuni, o fermă de 680 vaci pentru lapte, o in
grășătorie de 3 850 taurine ; se vor moderniza și extinde, tot
odată, ferma de găini ouătoare, de la 90 000 la 180 000 capete, 
precum și ferma de pui pentru carne, ajungindu-se la un 
rulaj anual de 2,2 milioane păsări. De asemenea, se vor exe
cuta lucrări de modernizare pe 148 hectare de plantații pomi- 
viticole și se va realiza o plantație nouă, intensivă, pe 149 
hectare ;

— organizarea muncii în acord global, pe echipe de meca
nizatori, la toate culturile, iar pe suprafețele care nu se pot 
mecaniza integral, pe echipe mixte de mecanizatori și coope
ratori, retribuirea acestora urmind a se efectua in raport cu 
producțiile obținute.

Creșterea nivelului de trai
Sporirea producției, creșterea tot mai accentuată a avuției ob

ștești și a eficienței economice vor determina Îmbunătățirea nive
lului de trai material și spiritual al oamenilor. Peste 1 000 coope
ratori vor beneficia de concedii de odihnă plătite, iar 850 vor fi 
trimiși in acest an in stațiuni de odihnă și tratament.

Prin dezvoltarea zootehniei, a producției industriale și a altor 
sectoare cu activitate permanentă, peste 1 800 cooperatori vor avea 
de lucru in tot cursul anului, iar ceilalți vor putea efectua cel pu
țin 250 norme de categoria I ; ciștigul mediu lunar pe cooperator 
se va ridica la peste 1 600 lei.

Munca politico-educativă 
și cultural-sportivă

Prin intensificarea muncii politico-educative, prin Întărirea 
ordinii și disciplinei, vom antrena în întrecere, intr-un efort ge
neral și permanent, toate cooperativele agricole din cadrul con
siliului nostru, formațiile de muncă, toți mecanizatorii, cooperatorii 
și specialiștii.

— Vom asigura cuprinderea unui număr cit mai mare de 
cooperatori la invățămintul agrozootehnic de masă, legarea strînsă 
a acestuia de producție. Toate cadrele de conducere și tehnice, 
precum și un număr mare de cooperatori, vor urma cursurile de 
conducere a tractorului și de mînuire a mașinilor agricole ; vom 
antrena la concursurile profesionale un număr mare de coope
ratori.

— Ne vom preocupa, totodată, de îmbunătățirea continuă a 
repertoriului formațiilor artistice existente, de crearea de noi 
formații, astfel ca participarea la ediția a Il-a a Festivalului na
țional „Cintarea României" să fie și mai fructuoasă. De asemenea, 
in cadrul „Daciadei" vom iniția ample acțiuni sportive de masă, 
mobilizind un număr cit mai mare de cooperatori, mecanizatori, 
elevi.

Profund recunoscători partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija deosebită pe care o poartă dezvoltării și modernizării 
agriculturii, înfloririi satului românesc, sub conducerea comitetului 
comunal de partid, ne angajăm să muncim cu dăruire și respon
sabilitate pentru a realiza exemplar obiectivele pe care ni le-am 
propus.

Sîntem convinși că toate consiliile intercooperatiste vor primi 
cu însuflețire chemarea noastră la întrecere pentru a asigura creș
terea continuă a producției agricole vegetale și animale, aprovi
zionarea în condiții tot mai bune a populației cu produse agro
alimentare, a industriei cu materii prime, sporirea aportului țără
nimii la progresul general al patriei, la opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

ADUNAREA GENERALĂ A CONSILIULUI JNTERCOOPERA- 
TIST SCORNICEȘTI, JUDEȚUL OLT

★ * *
Participanții la adunarea generală a Consiliului intercooperatist 

Scornicești, care au aprobat chemarea la întrecere către toate con
siliile intercooperatiste din țară, au adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :

Succesele dobîndite în anii anteriori de către unitățile compo
nente ale Consiliului intercooperatist Scornicești sint urmarea fi
rească a politicii partidului și statului nostru de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii, a indicațiilor și orientărilor pe care ni 
le dați permanent pentru perfecționarea continuă a muncii, pentru 
ridicarea potențialului productiv al solurilor noastre, pentru 
creșterea eficienței economice a fiecărui sector de activitate.

Vom înfăptui neabătut indicațiile dumneavoastră de a dezvolta 
continuu consiliul intercooperatist, fiecare cooperativă agricolă în 
parte, de a valorifica mai bine toate posibilitățile și resursele 
existente, de a ne spori contribuția la fondul centralizat al statului.

Ne exprimăm și cu acest prilej profundul nostru atașament 
față de politica internă și externă a partidului și statului, adeziunea 
deplină față de activitatea prodigioasă pe care o desfășurați pentru 
binele și fericirea patriei și poporului, pentru pacea și fericirea 
lumii și vă dorim dumneavoastră și tovarășei Elena Ceaușescu, 
întregii familii, multă sănătate și fericire și tradiționala urare din 
străbuni „La mulți ani !“.

Trustul de construcții 
industriale din municipiul 
Giieorghe Gheorghiu - Dej, 

iudetul Bacău 
către toate unitățile de construcții

Ferm angajați în marea operă de înfăptuire exemplară a mă
rețului program trasat de Congresul al XI-lea al partidului, a 
obiectivelor Conferinței Naționale, muncitorii, inginerii și tehni
cienii Trustului de construcții industriale din municipiul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, acționînd cu răspundere muncitorească pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din planul de investiții, au 
realizat, in ai treilea an al cincinalului, o producție suplimen
tară de construcții-montaj de 190 milioane lei : productivitatea 
muncii a crescut cu 16,3 la sută față de anul precedent, iar chel
tuielile la 1 000 lei producție au fost reduse cu 17 lei. Au fost 
date în funcțiune un număr de 41 capacități de producție, din 
care 8 cu 15 pînă la 60 zile înainte de termen.

Mobilizat de hotărîrile de partid, de indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, date la 
plenarele C.C. al P.C.R. și la plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, de a acționa cu toată fermitatea pentru trans
formarea acumulărilor cantitative intr-o nouă calitate, superioară, 
hotărît să obțină în al patrulea an al cincinalului rezultate cit mai 
bune, colectivul trustului nostru adresează tuturor organizațiilor 
de construcții din țară o entuziastă chemare la întrecerea socialistă, 
angajindu-se să realizeze, în anul 1979, următoarele obiective:

1. Punerea în funcțiune, cu 15 pînă la 60 zile inainte de ter
menul planificat, a 33 capacități de producție — 24 industriale și 
9 agrozootehnice, din care :

— instalația de cracare catalitică la Rafinăria Borzești, cu 
60 zile ;

— instalația de extracție aromate, separare aromate și etil- 
benzen la Rafinăria Borzești, cu 30 zile ;

— instalația liniar-alchil-benzen la Combinatul petrochimic 
Borzești, cu 30 zile ;

— instalația de fire poliamidice Roman, cu 30 zile ;
— instalația pentru caprolactamă și de acid adipic Ia Com

binatul de fibre sintetice Săvinești, cu 15 zile ;
— întreprinderea de mașini-unelte Bacău, dezvoltare 

etapa a IlI-a, cu 30 zile :
— Combinatul de prelucrare a lemnului Dumbrava-Neamț, 

cu 60 zile ;
— întreprinderea integrată de țesături groase Adjud- 

Vrancea, cu 30 zile ;
— Fabrica de sticlărie menaj Fălticeni-Suceava, cu 

15 zile.

2. Realizarea cu 15 zile mai devreme a planului anual și obți
nerea, pe această cale, a unei producții suplimentare de 'Jftstrae 
ții-montaj în valoare de 100 milioane lei.

3. Sporirea producției nete in activitatea de construcții-montaj 
cu 0,5 la sută peste prevederile planului prin :

— aplicarea unor tehnologii care asigură consumuri mal 
mici și folosirea unor înlocuitori de materiale ;

— încadrarea în cheltuielile materiale de deviz prevăzute 
In documentațiile tchnico-economice ;

— reducerea transporturilor și manipulărilor neeconomi- 
coase la materiale ;

— îmbunătățirea cu 3 la sută față de plan a indicilor de 
folosire a utilajelor din dotarea trustului și a celor închiriate.

4. Creșterea productivității muncii peste sarcina planificată cu 
11a sută prin :

— introducerea și generalizarea in procesul de producție 
a soluțiilor constructive cu consumuri reduse de manoperă și 
materiale, folosindu-se pe scară largă materialele noi și 
ușoare ;

— extinderea execuției centralizate, In baze de producție 
proprii, a elementelor de construcții și semifabricate, astfel 
incit pe șantiere să se execute numai operațiuni de montaj ;

— creșterea gradului de industrializare a lucrărilor de be
ton și beton armat, prin care să se obțină o reducere, in 
medie, de 1,2 ore/mc de beton pus în operă ;

— micșorarea ponderii muncitorilor necalificați, astfel incit 
aceștia să reprezinte cel mult 10 la sută din totalul perso
nalului ;

— perfecționarea șl specializarea pregătirii profesionale a 
circa 500 muncitori, maiștri și ingineri.

— extinderea acordului global la 87 la sută și angajarea 
unul volum cit mai mare de lucrări complete în această 
formă modernă de organizare șl execuție a producției.

5. Reducerea cheltuielilor de producție planificate cu 3 Iei la 
1000 lei producție construcții-montaj prin :

— gospodărirea mai bună a materialelor, economisindu-se 
200 tone ciment, 150 tone metal și 120 mc material lemnos ;

— economisirea a 280 mii kWh energie electrică, 270 tone 
combustibil convențional și 1 200 Gcal energie termică.

6. Realizarea unei calități ireproșabile la lucrările de construc
ții, introducerea unei ordini desăvîrșite pe toate șantierele, a unei 
ferme discipline a muncii.

7. Crearea tuturor condițiilor pentru trecerea întregului perso
nal muncitor, de Ia 1 ianuarie 1979, la săptămina de lucru redusă.

8. în vederea înfăptuirii cu succes a angajamentelor asumate 
vom acționa pentru îmbunătățirea in continuare a condițiilor de 
muncă și viață ale constructorilor, realizarea tuturor prevederi
lor din contractul colectiv. Se vor da in folosință, in anul 1979, 
un număr de 330 apartamente și 400 locuri in cămine de nefa- 
miliști.

Asigurăm conducerea partidului și statului că vom folosi activ 
cadrul organizat al autooonducerii și autogestiunii muncitorești, 
punînd întreaga noastră capacitate de muncă și organizatorică în 
scopul îndeplinirii exemplare a angajamentelor asumate, aducin- 
du-ne astfel contribuția la înfăptuirea mărețului program de edi
ficare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL SINDICATU
LUI, COMITETUL DE PARTID, COMITETUL ORGANIZAȚIEI 
U.T.C.

întreprinderea de prelucrare 
a lemnului Satu Mare

către toate unitățile de exploatare 
și prelucrare a lemnului, 

de hirtie și celuloză
în dorința de a-și aduce o contribuție mai substanțială la rea

lizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea șl Conferința 
Națională ale partidului, pentru înfăptuirea exemplară a indica
țiilor prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei de lucru în județul Satu Mare, colectivul de muncitori, in
gineri, tehnicieni de la întreprinderea de prelucrare a lemnului 
Satu Mare, români, maghiari, germani și de alte naționalități, 
cheamă la întrecerea socialistă pe anul 1979 toate unitățile de ex
ploatare și prelucrare a lemnului, de hirtie și celuloză, angajîn- 
du-se să realizeze următoarele obiective :

L Depășirea indicatorilor de plan la :
— producția netă ou 8 milioane lei ;
— producția industrială cu 22 milioane Iei ;
— producția fizică de : mobilier din lemn cu 10 milioane 

lei, din care, 2 milioane lei mobilă de artă ; mașini și utilaje 
pentru autodotare cu 9 milioane lei ; diverse produse din 
lemn și metal cu 3 milioane lei ;

— productivitatea muncii, calculată pe baza producției 
nete, cu 2 la sută.

Aceste obiective vor fi obținute prin :
— modernizarea tehnologiei de finisaj a mobilei prin intro

ducerea lacurilor poliesterice la fabrica Crasna Cărei și fa
brica Victoria Tășnad ;

— introducerea montajului de bandă la secția III mobilă 
corp și modernizarea fluxului tehnologic la secția II mobilă 
corp, prin reamplasarea utilajelor ;

— Îmbinarea centralizată a furnirelor cu fir fuzibil pentru 
Întreaga platformă ;

— dotarea secțiilor de producție cu mașini și utilaje de 
productivitate mărită și creșterea indicelui de utilizare a ca
pacităților de producție in secțiile de mobilă pină la 98,5 la 
sută ;

— introducerea croirii centralizate a principalelor repere 
din lemn masiv și extinderea utilizării semifabricatelor în 
producția de mobilă ;

— creșterea capacității actualelor instalații de uscare și 
construirea unor noi capacități, punindu-se un accent sporit 
pe uscarea naturală ;

— extinderea muncii In acord la minimum 85 la sută din 
totalul personalului muncitor ;

— mecanizarea descărcării cherestelei din vagoane și me
canizarea operațiilor de transport intern prin introducerea 
benzilor de transport, a electrocarelor, autostivuitoarelor, 
precum și a rolelor libere.

2. Realizarea producției la un nivel calitativ superior, in scopul 
creșterii eficienței și competitivității produselor destinate expor
tului și pieței interne prin :

— introducerea în fabricație a 13 garnituri de mobilier și 
38 produse noi și reproiectate ;

— calificarea a 240 muncitori, precum și perfecționarea 
pregătirii profesionale a 575 muncitori. Vom organiza con
cursuri profesionale de masă, pentru cel mai bun tîmplar de 
mobilă și pentru cel mai bun sculptor intarsier și pirogravor j

— extinderea autocontrolului produselor la toate secțiile 
de mobilă.

3. Depășirea sarcinii planificate la livrări mobilă la export cu 
un milion lei valută, iar la fondul pieței cu 6 milioane Iei.

4. Creșterea eficienței economice a întreprinderii față de plan, 
astfel :

— reducerea costurilor de producție cu 860 mii Iei, din care 
a celor materiale cu 500 mii iei, prin diminuarea consumurilor 
planificate cu : 300 mo cherestea stejar, 200 mc cherestea fag, 
52 mii mp furnire estetice, 900 MWh energie electrică, 1300 
tone combustibil ;

— realizarea de beneficii suplimentare in valoare de 1 
milion lei și creșterea valorii producției industriale Ia 1000 
lei fonduri fixe, la 2190 lei. față de 2 100 in anul 1978.

O contribuție însemnată Ia obținerea acestor rezultate va 
aduce extinderea aplicării în toate secțiile întreprinderii a 
unor valoroase inițiative cum sint : „Contul colector de eco
nomii al grupei sindicale", „Fiecare inginer, economist și 
tehnician să rezolve o problemă in plus față de planul teh
nic, cu o eficiență de cel puțin 80 mii lei anual".

— realizarea prin autodotare de mașini, utilaje și piese de 
schimb în valoare de 9 milioane lei peste prevederile planu
lui, reducindu-se prin aceasta importurile cu 0,5 milioane lei 
valută.

5. Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale per
sonalului muncitor se vor realiza : darea în folosință a blocului 
de nefamiliști cu 190 locuri, mai devreme cu un trimestru ; îmbu
nătățirea condițiilor de microclimat în sectoarele de pregătire și 
finisaj prin reducerea noxelor sub limitele concentrației maxime 
admise ; extinderea și modernizarea bazei sportive, în vederea 
creării condițiilor optime de petrecere a timpului liber de către 
personalul muncitor.

Colectivul intreprinderii noastre va acționa cu toată energia 
pentru îndeplinirea exemplară a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă pe anul 1979, fiind hotărît să întîmpine Congresul 
al Xll-lea al Partidului Comunist Român cu noi și însemnate suc
cese în înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din actualul plan cincinal 
de dezvoltare economică și socială a țării.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL SINDICATU
LUI, COMITETUL DE PARTID, COMITETUL ORGANIZAȚIEI 
U.T.C.
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Salonul municipal 
pictură și sculptură

Ne simțim 
fiecare expoziție de 
ploare și cu semnificațiile 
Salonului municipal, să me
dităm la rosturile pe care 
e chemată să le îndepli
nească sculptura în împre
jurările societății noastre 
contemporane. Ne-am de
prins, de mai multă vreme, 
să deslușim posibile schi
țări ale unor opere monu
mentale care ar urma să 
fie înălțate în spațiile pu
blice, evocînd momente ale 
istoriei noastre vechi și ale 
istoriei contemporane, per
sonalități al căror nume se 
asociază în mintea noastră 
cu sensurile înseși ale exis
tenței românești pe acest 
pămint. Sub acest raport, 
expoziția actuală, am im
presia, nu oferă prea multe 
sugestii.

E adevărat, sînt cîțiva 
artiști ale căror disponibi
lități pentru creația monu
mentelor se disting și în 
sculpturile de mici dimen
siuni pe care le-au prezen
tat la Salonul din acest an. 
Mă gîndesc, de pildă la 
Horia Flămîndu, autor al 
unui Avram Iancu, siluetă 
impunătoare, al cărei gest 
ferit de grandilocventă, e 
grav si dramatic ; la Necu- 
lai Păduraru, care semnea
ză o lucrare energic sim
plificată, modelată cu vi
goare, ce se plantează, 
dirz, în spațiu.

Fără îndoială, sculptura 
de interior e un gen care 
se legitimează pe deplin, 
ale cărei împliniri în arta 
românească înscriu mo
mente ale unei istorii cul
turale foarte semnificative. 
Și în expoziția de față sînt 
asemenea exemple con
vingătoare ale unei viziuni 
artistice specifice care de
monstrează cit de puternic 
e simțul volumelor, al ra
porturilor lor cu spațiul 
înconjurător, la sculptorii 
noștri contemporani. Dar, 
trebuie, cred, să visăm la o 
expoziție în aer liber, con
sacrată monumentelor ce 
ar urma să se înalțe în 
București. în acest oraș al 
nostru în care vasta operă 
de construcție socialistă, 
modernă, creează atîtea 
locuri admirabile de am
plasare a unor opere de 
mari dimensiuni, apte să 
evoce faptele trecutului is
toric. împlinirile prezentu
lui. Acolo, în spațiu des
chis, unde lumina și aerul

pun drastic la încercare ca
litățile lucrărilor, se poate 
judeca mai limpede adec
varea sculpturii monumen
tale la mediul în care e 
chemată să se instaleze.

Cit de puternică ar fi, de 
pildă, impresia creată de 
frumoasa sculptură a lui 
Gheorghe Iliescu-Călinești, 
cu litiu atît de poetic. Lea
gănul seminței ! O lu
crare de ample dimensiuni, 
cu ritmuri neașteptate, 
preamărind adîncile sen
suri ale străvechii civiliza
ții a lemnului, civilizație 
care a dat. de-a lungul mi
leniilor, exemplele unei 
inepuizabile inventivități. 
Lemnul cioplit de Iliescu- 
Călinești conferă obiectului 
ce sugerează atmosfera 
gospodăriei țărănești de 
odinioară o perspectivă mi
tologică, o surprinzătoare 
atmosferă de statornicie. 
Sau, într-un spațiu larg, 
lucrarea lui Nicăpetre, Hora 
Unirii, viguros cioplită în 
piatră, s-ar putea impune 
(se înțelege, dacă sculptura 
și-ar dobîndi dimensiunile 
firești) drept una 
operele cu adevărat 
nificative Închinate 
nimentului a cărui însem
nătate în desăvîrșirea fiin
ței naționale o vom celebra 
în curînd, la cea de-a 120-a 
aniversare a sa. Și ce 
bine s-ar potrivi lucrării lui 
Ovidiu Maitec — sinteză 
a formelor tradiționale ale 
ciopliturii în lemn și a mo
dernelor aparate electro
nice — un spațiu mai larg, 
mai generos !

O foarte interesantă lu
crare care, după cum mi 
se pare, 
calitate 
Copacul 
wein. O 
cupează .
de linii și de goluri, creînd 
o impresie aproape gra
fică, are ceva din sensul 
metaforic al făpturii ce-și 
împletește rădăcinile în 
aer, sorbind azurul. Și, în 
același timp, o netăgăduită 
sugestie a trăiniciei ce se 
degajă din acest trup 
care se înmlădiază în spa
țiu. Mai evident înclinată 
spre elegante sugestii de
corative, lucrarea Ioanei 
Kassargian ascunde, sub 
calm alungitele suprafețe, o 
tainică tensiune lăuntrică. 
Urmîndu-și drumul cu 
tot mai multă siguranță a 
folosirii mijloacelor, cu

dintre 
sem- 
eve-

stăpînire din ce în ce mai 
clară a legilor necruțătoare 
ale compoziției, tînărul Ni- 
colae Fleissig propune o 
soluție foarte interesantă, 
plină de grație și de ener
gie, în care liniile de forță 
ale sculpturii se concen
trează spre centru, dînd 
întregii arhitecturi a lu
crării o impresie de solidi
tate. Prezentă și în operele 
altor artiști (la Dinu Câm- 
peanu, de pildă), 
compozițională se 
dește a fi rodnică, 
tivă. Ca și la Corneliu Ta- 
che, a cărui lucrare e bine 
clădită în jurul unui fel de 
nucleu central, mărturisind 
o reală coerență a gindirii 
plastice.

Totuși... Parcă prea sint 
multe piese care nu-și pro
pun să valorifice decît în
sușirile materialului, orien- 
tîndu-se spre un decora- 
tivism exterior. Lucrări 
mărunte, cu protuberante 
ciudate, care nu izbutesc 
să dea relief unei idei cu
prinzătoare. Unele dove
desc, e drept, însușirile teh
nice ale autorilor lor, lem
nul și piatra dînd glas unor 
autentice sensibilități poe
tice ; dar cred că, indife
rent de proporțiile unei lu
crări, exprimarea unei idei, 
a unui sentiment cuprin
zător e aceea care justi
fică jocul ritmurilor în 
spațiu. Așa cum, de exem
plu, plastica mică a unui 
Elod Kocsis, Zoia Toacă 
Pop sau Bela Crișan izbu
tește să contureze un gînd 
clar, să pună un accent 
umoristic sau să comunice 
o sugestie de învăluitoare 
duioșie.

Destinate, evident, pla
sării în Interior, sculptu
rile unui alt grup de ar
tiști (printre care unii, 
precum Vasile Gorduz sau 
Cristian Breazu, cu un 
prestigiu solid constituit) 
cer să fie privite de sus în 
jos. într-o perspectivă plon- 
jantă gîndită cu adecvare. 
La Gorduz, imaginea are 
un dramatism concentrat, 
pare a fi un fragment re
găsit dintr-o sculptură de 
demult care celebra o lz- 
bîndă. în vreme ce Cris
tian Breazu recurge la 
mijloacele unei evocări 
pline de tandrețe, în care 
materialul capătă o calmă 
vibrație poetică. Iar cin- 
tecul bătrînesc al lui Ion 
Iancuț are un incontestabil

ION VLASIU : „Mama cu gemeni"

lirism, comunicat de for
mele abia ghicite, descrise 
cu delicatețe în masa ma
terialului.

O mențiune separată 
cuvine basoreliefului 
Constantin Iosif 
străduiește, cu

șe 
lui
secare 

lăudabilă 
consecvență, să revigoreze 
un gen de veche tradiție în 
arta noastră.

Cred însă că valorile 
cele mai de seamă ale 
sculpturii din prezentul 
Salon pot fi regăsite în 
amplul reprezentat gen al 
portretului. Portretistica în
scrie' cîteva reușite ce de
curg dintr-o mai adîncă în
țelegere a caracterului mo
delului, dintr-o folosire ex
presivă a materialului. Un 
savant modelaj care lasă 
lumina să pună în valoare 
amănuntele fizionomiei dă 
Portretului de muzician 
semnat de maestrul Iri- 
mescu un portret adînc in
teriorizat, cu o aparentă 
seninătate, sub care se 
simte palpitînd o neliniș
tită trăire lăuntrică. Sau 
portretul Mamei cu ge
meni, realizat de maestrul 
Vlasiu, portret care în po
fida dimensiunilor reduse 
se remarcă prin modelajul 
viguros. Sau vigurosul Por
tret de Dumitru Pasi- 
ma, tăiat în planuri 
largi, lmpunînd o viziune 
cu adevărat monumentală. 
Sau Ioana lui Grigore Mi- 
nea. de o mare delicatețea 
sentimentului. Sau lapida
rul Petrache Poenaru al 
Antoanetei Andrei, rele- 
vînd capacitatea artistei de 
a sublinia, cu simplitate, 
caracterul modelului. Sau 
portretul lui Gheorghe La- 
zăr, în care Nicolae Șapte- 
frați a descoperit o energie 
interioară ce se exprimă.

stăpînit, calm în trăsătu
rile frumos modelate. Mo
delajul fin al lui Mihai 
Ecobici, dinamismul cu 
care e definită figura mo
delului la Constantin I. 
Popovici, forța trăsăturilor 
lui Perpessicius prezentat 
de Nicăpetre, umorul bla
jin, plin de duioșie din Pre
miantul Getei Caragiu, hie
ratismul notat cu inteli
gență de Iulia Oniță în 
portretul Măriei de Man- 
gop sint alte cîteva pilde 
ale reușitei într-un gen bine 
reprezentat în expoziția de 
la Muzeul de artă al re
publicii.

Nu pot încheia însă fără 
a reveni la o idee expri
mată mai sus : arta monu
mentală (care, în pictură, 
înscrie incontestabile iz- 
bînzi) e mai puțin eonvin- 

' gătoare în sculptură, artă 
menită, prin excelență, s-o 
pună în valoare.

Și — un detaliu de orga
nizare : publicului nu i se 
face cunoscută existența, 
la etajul al II-lea al mu
zeului, a încă două săli în 
care se continuă (cu cîteva 
opere semnificative) expu
nerea de la parter.

în general însă, Salonul 
bucureștean de anul acesta 
reprezintă un moment 
vrednic de reținut în evo
luția unei arte tot mal ho- 
tărîte să cuprindă în ima
gine plastică semnifica
țiile prezentului socialist ; 
el face dovada unei pre
ocupări constante a artiș
tilor din generații dife
rite de a consemna co
mentariul lor pasionat, cro
nică a acestor ani. la is
toria cărora arta participă 
cu dăsăvîrșită dăruire.

stricta 
este 

Eber- 
de-

depășește 
decorativă 

lui Anton 
siluetă ce-și 
ritmurile prelungi

Dan GRIGORESCU

NICOLAE ȘAPTEFRAȚI : „Gh. LazârCÂLINEȘTI: „Leagânul seminței"GH. ILIESCUNICĂPETRE : ..Perpessicius'

într-un peisaj „roma
nesc" prin care circulă din 
abundență un anumit 
sau stil de reportaj, 
grele haine de gală 
vai, cam firav la trup, spe
cia reportajului „roma
nesc" riscă a fi Ignorată 
sau tratată cu condescen
dență. Cultul ficțiunii și al 
„tehnicilor" literare — de 
care reportajul însuși se re
simte din plin — împinge la 
margine gustul realității 
„așa cum este", îndepăr
tează ochiul de fața aspră 
a lucrurilor și a oamenilor 
îndulcind totul cu o privire 
contrafăcută, netezind re
lieful accidentat, etompînd 
contradicțiile și punînd sur
dină sunetelor false ce se 
mai întîmplă să răsune, po
trivit unei dialectici ascun
se, în cea mai armonioasă 
orchestrare a vieții. Ceea 
ce întreține la ora de față 
gustul realității este, mai 
ales, o tendință de a exalta 
senzaționalul, faptul excep
țional, adesea și acesta scos 
din dosarele judiciare și 
deci. în chip fatal, net și 
violent negativ. Ca și cînd 
abia țipătul acestuia ar 
mai putea fi perceput, ca 
formă a realității, de auzul 
nostru tocit, de ochii noș
tri obosiți. Realitatea „nor
mală", realitatea „firească" 
răzbate tot mai greu în 
reportaj cînd nu este vorba, 
bineînțeles, despre realita
tea reportajului convențio
nal, scris cu atît mai „fru
mos", cu cît are mai puțin 
de spus, încărcat și strivit 
sub povara ornamentațiilor 
de tot felul. Un asemenea 
reportaj curent acreditează 
în chip paradoxal un fel de 
„locuri unde nu se întîm
plă nimic" de tip nou. „O- 
gorul" vieții este plivit cu 
grijă de orice confruntări 
reale, dramatice, de contra
dicții ca și cum acestea ar 
fi niște buruieni himerice. 
Ca să nu mai spunem că 
acolo unde noul apare pe 
loc gol — cum se întîmplă 
pe pășunea multor reporta
je îngrășate cu adjective 
chimice — conflictele, con
tradicțiile sînt inexistente 
și, în ciuda dramaticelor 
prefaceri din realitate în 
reportaj „nu se întîmplă", 
totuși, nimic...

Printre puținii reporteri 
care și-au propus ca in 
pagina lor să se „lnțîmple" 
ceva, să reziste poftei de a 
„face frumos" sau tendin
ței de a trece masiv sen
zaționalul în registrul rea
lității normale (aplicînd 
reportajului regimul „ro
manului negru"), Ilie Pur
caru întreprinde temeinice, 
multilaterale incursiuni în 
destinul unor colectivități 
rurale fără să ne prevină 
cu obișnuitele surle și 
trîmbițe ale vanei ambiții 
că va ajunge să descopere

tip 
in 

dar,

în realitate locul unde nu
mai in basm munții se bat 
in capete sau unde Ghio- 
noaia crapă la un semn al 
lui Făt-Frumos...

Cele 30 de sate româ
nești pe care le străbate el 
în aceste Paralaxe la Mio
rița (paralaxă — unghiul 
maxim sub care se vede 
raza Pămîntului sau raza 
orbitei sale de pe un alt 
corp ceresc) alcătuiesc un 
vast univers uman unde 
epica vieții este o țesătură 
de mare densitate, vie, ne
convențională. Reporteru
lui cu un gust ascuțit 
vieții 1 se adaugă un 
cunoscător al culturii 
clorice, al tradițiilor, al li
teraturii și al filozofiei

al 
fin 

foi

a speciei lui Moș Costache 
din romanul călinescian 
„Enigma Otiliei". Schim- 
bînd unghiul vederii, pri
vind de pe o „altă plane
tă" a percepției, cunoașterii 
și sensibilității decît Crean
gă, reporterul de azi, lite
rat, istoric, filozof smulge 
satul din pagina 
îl împinge să-șl 
configurația arhaică și să 
renunțe la chipul său pa- 
triarhal-idilic în schimbul 
unei istorii senzaționale 
dar reale, contemporană ea 
însăși cu marele nostru po
vestitor. în astfel de spec
taculoase schimbări de des
tin, de identitate social-is- 
torică se recunoaște ochiul 
reporterului autentic : ne

literară. 
trădeze

Dimensiunile
adevărului

în reportaj *)
populare, Iar astfel fixat în 
cunoașterea adîncă a lu
crurilor are privilegiul de 
a sesiza în dimensiuni reale 
invazia noului, elementul 
inedit, fața spectaculoasă, 
nu o dată asimetrică, a rea
lităților. Este adevărat că 
poetul își mai înmoaie din 
cînd în cînd „pana de vis" 
in cerneala stelară a poeti
zării. o memorie involunta
ră scotînd probabil la ivea
lă stilul începuturilor, cînd 
reportajul cînta la unison 
pe o anumită strună, bog- 
ziană. însă repede ochiul se 
întoarce normal asupra lu
crurilor restituindu-le di
mensiunea exactă, nu sim
plă descriere, ci sinteză 
născută din confruntarea 
percepției directe cu date
le tradiției, istoriei, cu me
moria și faptele oamenilor 
și cu biografia literară a 
locurilor. Vă amintiți, de
sigur, imaginea simplă, nai
vă, patriarhal-primitivă a 
satului Broșteni din fabu
loasele Amintiri din copi
lăria marelui humuleștean. 
Broștenii Amintirilor 
Creangă,
este smuls poveștii și îm
prumutat unui spectaculos 
destin romanesc cu perso
naje balzaciene. O Catrină, 
urmașă a nevoiașei Irinu- 
ca, este pînă la un punct 
un fel de Goriot în fustă 
sau, mai bine, o varietate

lui
satul Irinucăi,

mulțumit cu imaginea acre
ditată, neîmpăcat cu „bre
vetul" literar oricît ar fi de 
prestigios. Căci reporteru', 
dacă nu infirmă, in orice 
caz nici nu confirmă prin 
ceea ce știe toată lumea, el 
nu este un închinător obe
dient la icoana consacrată, 
ci un spirit neliniștit, ne
satisfăcut de modelul lite
rar ori de standardul 
vigoare. Modelul 
oferă, cum știm, 
nui sat liliputan 
centru este biata 
Irinucăi : autorul de 
caută și găsește pentru sa
tul contemporan modelu
lui, unghiul favorabil unei 
schimbări de optică, nu 
compară o imagine, o fic
țiune cu o realitate : el ne 
descrie o așezare ca și ne
cunoscută, cu o istorie 
complicată, pe alocuri te
nebroasă, plasată într-un 
peisaj de mari și întorto
cheate dimensiuni. El ci
tește aceeași istorie printr- 
un alt cifru, cu un alt ti
par cultural, o acordează 
într-o altă cheie : privit 
prin lentila realismului 
„balzacian", pe fruntea ne
tedă a necăjitului și idili
cului sat apar riduri adînci, 
umanitatea lui urcă pe 
o scenă unde joacă o ade
vărată „comedie umană", 
tragică și ridicolă, grandi
oasă și meschină, nebănui-

in 
literar ne 
chipul u- 
al cărui 
colibă a 

azi

tă sub pojghița memoriei 
nostalgice a celebrului co
pil din Humulești. In fine, 
satul încremenit in eternita
tea amintirilor lui Creangă 
se trezește la realitate ca o 
altă Frumoasă din Pădurea 
adormită. Abia acum, după 
această palpitantă schim
bare de identitate și o ast
fel de trezire la realitatea 
istorică devine plauzibilă, 
convingătoare și incursiu
nea în prezent, in epopeea 
socialistă a Broștenilor. 
Pentru că a compara di
rect satul lui Creangă, sau 
oricare altul din celelalte 
30, sate fictive, cu acela de 
azi sau chiar de ieri ar fi 
fost o operație absurdă — 
care adesea se și face, din 
păcate — lipsită de serio
zitate : ele trebuiesc mai 
întîi descojite. scoase de 
sub vraja ficțiunii lite
rare, trecute prin baia isto
riei reale și a luminii do
cumentelor, developate din 
legende spre a putea ast
fel găsi și păstra o măsură 
unitară în considerarea e- 
voluției lor. în genere, a- 
ceasta este tehnica și „fi
lozofia" reportajelor 
Iile Purcaru și alte 
ple asemănătoare 
excelenta lui carte 
monstra în mare 
viziune nutrită 
constant gust al 
omise de pagina 
de imaginea acreditată sau 
de standardurile diverselor 
epoci istorice mai vechi sau 
mai noi. Reporterul rein
troduce astfel în reportaj 
autentica viziune 
ciană" romanescă 
timentală : dimensiunea a- 
devărului. Dacă Rucărul, ca 
să mai dăm un exemplu, ’ 
este acoperit de prestigiul 
artistic și pulberea deasă 
a legendelor ca un gorgan 
enorm sub al cărui covor 
de iarbă se ascunde un pre
țios mausoleu subpămîn- 
tean, reporterul va trebui 
să iasă din acea „slavă 
stătătoare" a frumuseții 
arhaice, dintre stampe și 
rafturi cu cărți spre a căl
ca pe rouă ierbii cu talpa 
goală, lăsîndu-se săgetat 
de spinul realității de sub 
plușul legendei. Pretutin
deni aceste „Paralaxe..." 
ne descoperă, în chip nou, 
vechi și complexe așezări 
românești în momentul în- 
tîlnirii cu viitorul, pe dru
mul făuririi acestui viitor 
generos cu trecutul unde-și 
află rădăcini adînci, traini
ce.

Iui 
exem- 

din 
ar de- 
aceeași 

de un 
realității 
literară.

„balza- 
nesen-

C. STANESCU

•) Iile Purcaru : ..Para
laxe la Miorița", editura 
„Eminescu".

(Urmare din pag. I)
perspectiva diferențiată (în 
funcție de specificul zonei) 
de care s-a vorbit, faptul 
că nu se mai absolutizează 
cifra, cantitatea (deși exis
tă loc pentru mai mult și 
în acest sens). Am urmărit 
nu o dată spectacole inte
resante. Ceea ce e nesatis
făcător încă, după mine, 
este gradul prezenței in 
viața publică a echipelor 
de teatru de amatori. Pen
tru că nu o dată, ele lu
crează doar pentru concurs. 
Pentru că apar rar in fața 
oamenilor (chiar dacă ra
portează că au respectat 
regulamentul). Pentru că, 
datorită acestui fapt, nu 
sint cunoscute, chiar cînd 
sînt bune : de unde spec
tatori cind ele se „arată" 
așa de rar ?

Mă despart de o anume 
atitudine de mulțumire sau 
automulțumire mai ales 
cînd este vorba de calitatea 
lucrărilor de teatru. Mă re
fer mai ales la reportoriul 
inspirat de actualitate, care, 
fără discuție, interesează 
cel mai mult pe amator. 
Trebuie, respectînd adevă
rul. să recunoaștem des
chis că aportul dramatur
gilor noștri 
cu piese de 
departe de a 
și că acest 
nuă în mare 
onoreze pe nimeni : 
pe semnatari, nici pe

de prestigiu 
acest tip este 
fi mulțumitor 
aport 
măsură

conti- 
să nu 

nici 
desti-

Poate 
dar este 

nivelul
sînt prea 
in joc nu 
artistic al 

amatori, ci 
se formea-

natari. 
aspră, 
numai 
spectacolelor de 
însuși gustul ce
ză și prin intermediul ope
relor oferite amatorilor : 
nivelul teatrului, soarta lui 
chiar depind în măsură 
hotărîtoare de nivelul pu
blicului. Ca slujitori ai sce-

re, determinat și binemeri
tat. strîns corelat cu func
ția deosebită pe care tre
buie să o joace. Căci, prin 
permanenta pe care o re
prezintă și prin măiestria 
la care se ridică nU o dată 
membrii lor, aceste teatre 
constituie adevărate focare 
de cultură. De altfel, știți 
că ele au o anumită tradi-

de partid și de stat afirmă 
că reprezintă un progres 
deosebit în activitatea co
lectivului casei de cultură, 
iar publicul, am văzut, con
firmă această opinie. Ce 
impresie v-a lăsat colabo
rarea cu Teatrul popular 
din Buzău ?

— Teatrul popular din 
Buzău are o tradiție in

)»

dorim 
gust 
s-ar 
dacă 
sea-

nei românești, ne 
un public cultivat, cu 
înalt și nu văd cum 
putea forma acest gust 
el ar fi lăsat 
ma pieselor 
submediocre, 
schematice și 
care multi amatori le joacă 
de zor pe scenele lor (pen
tru că n-au încotro !).

— In anul care s-a în
cheiat, 1978, am consemnat 
cu bucurie „debutul" dum
neavoastră ca regizoare și 
animatoare a Teatrului 
popular din Buzău. Cum 
vedeți rolul teatrelor popu
lare in ansamblul mișcării 
teatrale ?

— Teatrul popular e o 
formă superioară a echipei 
de teatru. El beneficiază de 
un grad de instituționaliza-

doar pe 
mediocre și 

simpliste, 
fără haz pe

ție în cultura noastră. Fapt 
demn de apreciat mai ales 
în județe, municipii sau 
orașe care nu beneficiază 
de teatru profesionist. Aș 
spune că teatrele populare 
împlinesc o necesitate so
cială și spirituală, așa cum 
pe vremuri încerca să facă 
în cartiere V. I. Popa, cu 
„Muncă și lumină".

După mine nu se dă încă 
destulă importanță acestor 
teatre. Ele trebuie 
nite moral și dotate mate
rial cu mai multă generozi
tate, cu mal mare entu
ziasm. Ele trebuie susți
nute și îndrumate de pro
fesioniști în mod special.

— Despre spectacolul cu 
piesa „Interviu" de Ecate- 
rina Oproiu forurile locale

spriji-

mișcarea noastră de ama
tori, a primit diferite pre
mii de interpretare, a re
prezentat mișcarea de ama
tori peste hotare. E o pre
zență culturală deosebit de 
importantă în viata orașu
lui. Colectivul său, care s-a 
format de-a lungul anilor, 
are o permanență și o omo
genitate rar întîlnite. Inte
resant, aici, la nucleul de 
bază (care are deci tradi
ție. experiență, pregătire), 
se adaugă periodic noi a- 
depți, care fac un stagiu 
destul de îndelungat de 
pregătire. De exemplu, in
terpreta sudoriței din „In
terviu", este la primul rol 
de întindere după ce. timp 
de doi-trei ani, a avut sar
cini scenice mici, roluri de

Premieră la Operă ;
CONACUL CU STAFII 

de Moniuszko
Opera Română din București a 

prezentat miercuri seara 
mieră „Conacul cu stafii", 
comică de compozitorul 
Stanislaw Moniuszko. Premiera, rea
lizată cu concursul unor artiști din 
R. P. Polonă, se înscrie în cadrul co
laborării dintre scena lirică , bucu- 
reșteană și Teatrul Mare din Varșo
via, unde a fost prezentată, anul tre
cut, opera „Oedip" de George Enescu. 
La pregătirea și montarea spectaco
lului bucureștean și-a adus contribu
ția o echipă de oameni de artă po
lonezi alcătuită din dirijorul Antoni 
Wicherek, regizoarea Maria Foltyn, 
coregraful Witold Gruca și scenogra
ful Adam Kilian. Alături de aceștia, 
pe genericul premierei figurează o 
distribuție care a reunit, în ordinea 
partiturii, pe următorii soliști : 
Emil Iurașcu, Elena Grigorescu, Iu
lia Marpozan, Marcel Angelescu, Flo
rin Diaconescu, Gheorghe Crăsnaru, 
Iulia Buciuceanu. Nicolae Urziceanu, 
loan Hvorov și alții.

Ci

în pre- 
operă 

polonez

BACĂU
UN NOU VOLUM „CARPICA"

La întreprinderea poligrafică din 
Bacău a ieșit de sub tipar un nou 
volum „Carpica", publicație anuală 
de studii și cercetări istorice, editată 
de Muzeul județean de istorie și artă. 
In cuprins : mărturii șl documente 
despre viata geto-dacilor în spațiul 
carpato-dunărean. formarea statului 
unitar român. Unirea Principatelor 
Române, mișcarea muncitorească si 
legislația asigurărilor sociale în 
România anilor 1918—1920, evoluția 
portului popular în zona Trotușului 
de munte etc. (Gh. Baltă)

cîteva cuvinte. Ceea ce e 
foarte interesant : acest 
stagiu permite, la un mo
ment dat, saltul.

Cum am lucrat ? Fiind 
vorba de un text valoros 
de actualitate — munca 
propriu-zisă de adîncire, 
de pătrundere a textului a 
fost destul de simplă. Ne 
aflam pe același teren al

H

înțelegerii. Aportul meu 
principal a fost acela de a 
contribui la adăugarea unor 
noi elemente de profesio
nalism, de domeniul limba
jului scenic. Se puneau 
probleme de compoziție, de 
creare a unor mijloace ex
presive care nu existau de 
la natură, de diferențiere 
a lor.

— Considerați că idealul 
unei echipe de amatori tre
buie să fie atingerea unor 
performanțe apropiate de 
profesionism ? Unii apre
ciază tocmai elementul 
naiv, ingenuu...

— Problema trebuie pusă 
diferențiat — dată fiind di
versitatea repertoriului și 
formelor de teatru, stiluri
lor pe care le cultivă ama
torii. Altfel se pune proble-

ma în teatrul folcloric, în 
cel de improvizație. în tea
trul poetic. Aș zice că altfel 
în teatrul istoric etc. Tre
buie să recunosc că aspec
tul cel mai cuceritor al 
spectacolelor studențești 
sau al spectacolului Tea
trului popular 
care a luat 
prima ediție 
României" era 
sonalitate, de 
a interpretării, adică toc
mai faptul că nu simțeai 
modelele teatrului profe
sionist, nici perfecțiunea lui, 
ci o altă perfecțiune, izvo- 
rîtă din credință, dragoste 
de joc. curaj al autoexpri- 
mării.

Pe de altă parte, la un 
anume gen de repertoriu, 
în special contemporan, tre
buie, după opinia mea, ca 
și amatorii să tindă spre 
profesionalism — pe care 
eu îl identific, la limita de 
sus. cu măiestria.

Numai că aici intervin 
iarăși nuanțele ; cînd vor
besc de semiprofesionism 
sau profesionism la ama
tori, nu mă gîndesc la o 
coincidență, identitate, ci 
la un drum care, pornind 
de la alte date, coordonate, 
nu poate fi decît paralel.

E vorba, în orice caz, de 
o cale sigură, spre atin
gerea valorii artistice, a 
forței de influențare a ma
selor, care constituie ținta 
de sus a Festivalului națio
nal „Cîntarea României".

■din Lugoj 
premiul I la 

a „Cîntării 
nota de per- 
originalitate

La Cinemateca pariziană

RETROSPECTIVA FILMULUI 
ROMÂNESC

In timp ce la Centrul cultu
ral din Marais-Paris se desfă
șoară pină la 4 februarie un 
complex de manifestări expo- 
ziționale, artistice și științifice 
românești, in sălile Chaillot și 
Beaubourg ale Cinematecii pa
riziene, precum și in orașele 
Nisa, Grenoble, Nantes și Stras
bourg se va derula, intre 17 și 
31 ianuarie, retrospectiva filmu
lui
panoramă 
românesc, 
rioadă de 
nifestarea 
de filme
și de animație. Spectatorii fran
cezi vor avea prilejul să cu
noască prima creație româneas
că de lung-metraj, „Războiul de 
independență", realizată in 1912 
de regizorul Grigore Brezeanu,

românesc. Concepută ca o 
a cinematografului 

ilustrând o largă pe- 
timp (1897—1979), ma
na programa peste 70 
artistice, documentare

vechile noastre filme „O noapte 
furtunoasă" (1942), „Răsună va
lea" (1949), „Valurile Dunării", 
precum și „Pădurea spinzurați- 
lor", „Dacii", „Mihai Viteazul", 
„Nunta de piatră", „Puterea și 
adevărul", „Ilustrate cu flori de 
timp", „Zidul", „Cursa", „Mere 
roșii", „Pintea", „Ediție specia
lă", „Iarba verde de acasă" și 
altele. Cîteva dintre acestea — 
„Baltagul", „Dincolo de pod", 
„Ediție specială", „Felix și Oti- 
lia" și „Tănase Scatiu" — vor fi 
prezentate, cu același prilej, in 
mai multe universități franceze. 
Cinemateca pariziană va inaugu
ra, totodată, o expoziție de afișe 
și fotografii documentare legate 
de evoluția cinematografului ro
mânesc, de realizările sale ac
tuale.

(Agerpres)

• La noi era liniște : PACEA —■ 16; 18; 20.cinema • Aurul lui Mackenna : LIRA — 
16; 19,15, MUNCA — 15.30: 19.
• Fiul „Feței palide" : FEREN-

• VI ad Țepeș : SCALA — 16; 19, TARI — 15,30; 17,30; 19,30.
CAPITOL — 15,30; 19, FAVORIT • Dialog peste ani : FLOREASCA
— 16; 19. — 15; 17,30; 20.
• Detectiv particular : SALA PA- • Orașul-fantomă : GIULEȘTI —
LATULUI — 15; 17,15; 20. 15,30; 17,45; 20.
• Compania a 7-a sub clar de • Lupta pentru Roma : VIITO-
lună: PATRIA — 15,30: 18; 20, RUL — 15,30; 19.
BUCUREȘTI — 15,45; 18: 20,15. • Animalul : COSMOS — 18;
• Te oblig să trăiești : TIMPURI 17,30; 20.
NOI — 15; 17,30; 20. • Cianura și... picătura de ploaie:
• Cele patru nunți ale lui Mari- FLACARA — 15,45; 18: 20,15.
sol : LUCEAFĂRUL — 15,45; 18; 
20, FESTIVAL — 15,45; 18; 20,15, 
FEROVIAR — 15,45; 18; 20,15.

• Acțiunea „Arsenal" ; PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

• Poveste de dragoste și onoare :
CENTRAL — 15; 17,30; 20. MIORI
ȚA — 15,30; 17,45; 20. a a
• Legenda șerifului din Tennessee 
și Sfîrșitul legendei : PALATUL teatre
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
18
• Invincibilul Luke — 15,30. Gus- • Teatrul Național București (sala
tul și culoarea fericirii — 18; 29 : mică) : Generoasa fundație —
DOINA. 19,30, (sala Atelier) : Zoo — 19.
• Totul pentru fotbal : EXCEL- • Teatrul de operetă : Cartierul
SIOR — 15,45; 18; 20,15, GLORIA din West — 19,30.
— 15,45; 18; 20, FLAMURA — 15,45; • Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
18; 20,15. tandra" (sala Schitu Măgureanu):
• Principiul dominoului : VIC- La Lilieci — 19,30.
TORI A — 15,15; 17,30; 20. • Teatrul Mic : Pluralul englezesc
• Ecaterlna Teodoroiu : DRU- — 19,30.
MUL SĂRII — 15,15: 17,30: 20, CO- • Teatrul de comedie : Zăpăcitul
TROCENI — 15,15; 17,30; 20, ARTA — 19,30.
— 15,30; 18; 20.15. • Teatrul „Nottara" (sala Ma-
• Cascadorii : GRIVITA — 15; gheru) : Timon din Atena — 19,30,
17,30; 20, TOMIS — 15,30; 18; 20.15. (sala Studio) : Jocul — 19.
• Dueliștii : EFORIE — 15; • Teatrul Giulești (sala Giu-
17,30; 20. Iești) : Rochia și Autograful —
• Agentul liniștit : DACIA — 19,30, (sala Majestic) : Dragoste
15,15; 17,30; 20, VOLGA — 15,45; 18; periculoasă — 19,30.
20,15. • Teatrul evreiesc de stat : Cel
• Insule în derivă ; CINEMA care primește palme — 19,30.
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20. • Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
• Jezebel : BUZEȘTI — 15,15; nase“ (sala Savoy) : Salutări de
17,30; 20. la Vasile — 19,30, (sala Victoria) :
• Din nou împreună : BUCEGI — Omul care aduce rîsul — 19.30.
15; 17,30; 20, POPULAR — 16; • Teatrul ,,Ion Vasilescu“ : lire
18; 20. de poet — 19,30.
• Lanțul amintirilor : MELODIA • Ansamblul artistic „Rapsodia
— 15; 17,45; 20,15, AURORA — 15; română" ; Bucuroși de oaspeți!
17,45; 20,15, MODERN — 16; 19. — 17; 19,30
• Tăcerea e de aur — 11,45, Cher- • Teatrul „Ion Creangă" : Trei
meza eroică — 14, Așa e viața — grăsani — 17.
16,15; 18,30, Pierrot nebunul — • Circul București : Bravo cir-
20,30 ; CINEMATECA. cui ! — 19,30.



SCINTEIA - joi 11 ianuarie 1979 PAGINA 5

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost deosebit de sensibil la felicitările și urările pe care Excelenta 
Voastră a avut amabilitatea să mi le adreseze cu ocazia instalării mele în 
funcție, in calitate de președinte al Confederației Elvețiene. Vă mulțumesc în 
mod deosebit și vă adresez, Ia rîndul meu, cele mai bune urări de fericire 
personală și un viitor fericit pentru țara dumneavoastră.

HANS HUERLIMANN
Președintele 

Confederației Elvețiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Din partea poporului din Barbados și a mea personal, mulțumesc în 
modul cel mai sincer Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare trans
mis cu prilejul celei de-a XII-a aniversări a independenței Barbadosului.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurările înaltei mele stime.

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale t V

(Urmare din pag. I)
numai în condițiile în care producția 
realizată peste plan se livrează la 
export și asigură un aport valutar 
suplimentar.

Acționînd cu hotărîre pentru rea
lizarea unei calități noi, superioare în 
activitatea economică, colectivele de 
întreprinderi trebuie să se preocupe 
stăruitor de ridicarea nivelului tehnic 
si calitativ al producției, asimilarea 
de noi materiale și produse, aplica
rea de tehnologii noi și perfecțio
nate. Colectivele de muncă vor fi 
mobilizate pentru reducerea sub
stanțială a cheltuielilor materiale de 
producție, initiindu-se acțiuni siste
matice care să ducă la diminua
rea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibil și energie e- 
lectrică, la recuperarea și valorifica
rea în producție a resurselor secun
dare, precum și pentru recondițio- 
nareâ de piese in activitatea de re- 
p ’’ății, recuperarea unor piese și 
s„bansamble de la mașinile, instala
țiile și utilajele ce urmează a fi ca
sate. In condițiile în care trebuie să 
aplicăm un regim sever de economii, 
respectarea riguroasă a disciplinei 
consumurilor materiale planificate 
este o chestiune vitală pentru econo
mia noastră națională. Cu toată răs
punderea trebuie «ă se înțeleagă că 
orice depășire a consumurilor stabi
lite, orice consum suplimentar într-un 
județ, într-o întreprindere creează 
greutăți altor unități în realizarea 
planului.

Pretutindeni. întrecerea socialistă 
trebuie să aibă ca obiectiv promova
rea soluțiilor de creștere accentuată 
a productivității muncii, prin folosi
rea intensivă a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor, organizarea temeinică 
a producției și a muncii. îmbunătă
țirea activității de aprovizionare teh- 
nico-materială, întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

Nădejdile sportului bihorean sînt
BKBI ■ , ... jj—ț

copiii și juniorii
Oradea, ca și ținuturile bîhorene în general, sînt cunoscute și recu

noscute pentru potențialul marcant ce-1 reprezintă prin tradiție în 
mișcarea noastră sportivă. în care se înscriu an de an cu competiții 
de masă deosebit de populare, cu campioni și recorduri în unele dis
cipline individuale, dar și cu comportări bine apreciate în cîteva probe 
pe echipe. Anul 1978, recent încheiat, n-a constituit însă din acest 
punct de vedere pasul înainte așteptat — și posibil, față de resursele 
umane și materiale ale acestui județ. Spunem aceasta, gîndindu-ne 
la faptul că — in ciuda unor reale succese, răzlețe — Bihorul a ocupat 
abia locul 16 în clasamentul „Daciadei" la sporturile de masă, iar de 
la campionatele europene și mondiale ale anului nu a adus nici o 
medalie pentru țara noastră (deși numărul județelor care se pot lăuda 
cu o astfel de contribuție în 1978 se ridică la 17).

Am exprimat aceste opinii președintelui C.J.E.F.S. — Bihor, tova
rășul BUJOR MERA, care a început astfel convorbirea noastră pe 
problemele de stringentă actualitate ale sportului bihorean :

— Este firesc ca măsura activității 
noastre pentru dezvoltarea sportului 
de masă la orașe și sate. în toate 
mediile, ca și măsura eforturilor 
pentru ridicarea ștachetei performan
țelor să fie date de rezultatele înseși, 
în această privință sîntem. se înțe
lege, nemulțumiți — și in anul 1979 
vom face totul pentru a ne ameliora 
poziția pe plan național. Trebuie, 
totuși, să menționez că șl în anul 
ire a trecut mișcarea sportivă biho- 

reană a înregistrat unele progrese de 
fond : au cunoscut o substanțială 
dezvoltare activitatea de educație fi
zică și sportul de masă in rîndul pre
școlarilor și elevilor ; a fost învio
rată simțitor activitatea sportivă în 
mediul rural ; a avut loc primul 
festival al sportului feminin (prilej 
de a antrena mai multe mii de tinere 
in sport) ; în cele 550 secții de per
formanță de pe teritoriul județului 
s-a pus un accent mai mare pe atra
gerea copiilor și juniorilor în activi
tatea sportivă ; s-a consolidat clubul 
sportiv școlar ; a fost inființată o 
unitate sportivă școlară cu profil de 
fotbal (care cuprinde claseîe IV— 
XII) ; ne-am clasat pe locul al 7-lea 
în ierarhia județelor după perfor
mantele obținute în sport ; in gene
ral, am obținut o seamă de perfor
mante notabile, mai ales la acest 
nivel al copiilor și juniorilor — ceea 
ce ne conferă certitudinea unor 
succese superioare în viitor. Bineîn
țeles, dacă vom ști cum să creștem 
și să pregătim in continuare schimbul 
de mîine.

— Bihorul a avut mai totdeauna 
juniori buni. îndeosebi la natație, 
polo, gimnastică, tenis, atletism, schi, 
tir sau baschet feminin. O serie de 
titluri de campioni și promovarea 
unor sportivi în loturile naționale 
constituie în acest sens dovezi con
cludente. Nu credeți însă că a sosit 
vremea să vă raportați nu atît la 
parametrii naționali, ci la cei inter
naționali, la contribuția directă pe

DEIGHTON WARD
Guvernator general al Barbadosului

asigurîndu-se condiții pentru trece
rea treptată la reducerea săptămînii 
de lucru.

în agricultură, obiectivele principale 
ale întrecerii urmăresc depășirea pla
nului la toate culturile și produsele 
animaliere, precum și a efectivelor 
de animale, a sarcinilor de livrare a 
produselor agricole la fondul de 
stat. O atenție deosebită trebuie a- 
cordată folosirii judicioase a fondului 
funciar și a forței de muncă, a în
tregii baze tehnico-materiale. Pe 
prim plan trebuie să se situeze mo

întrecerea pentru o nouă calitate
bilizarea forțelor umane, a mijloace
lor materiale pentru executarea în 
timpul optim și de calitate a lucră
rilor agricole, organizarea temeinică 
a muncii în acord global, aplicarea 
și respectarea strictă a normelor și 
regulilor agrotehnice.

După cum se știe, sarcini mobili
zatoare revin în acest an lucrători
lor de pe șantiere. în acest sens. în 
activitatea de construcții-montaj, în
trecerea socialistă urmărește. în mod 
deosebit, punerea în funcțiune la 
termen și în devans a tuturor capa
cităților noi de producție, a celor
lalte obiective de investiții și, cu 
precădere, a construcțiilor de lo
cuințe. Proiectanții și constructorii 
trebuie să fie antrenați pentru apli
carea de soluții constructive și teh
nologii eficiente, care să asigure re
ducerea costului investițiilor, di
minuarea consumurilor de materiale, 
utilizarea mai bună a utilajelor din 
dotare și creșterea productivității 
muncii. Este necesar să se acționeze 
cu fermitate pentru recuperarea în

care județul poate și trebuie s-o 
aducă la prestigioasa reprezentare a 
României în marile competiții conti
nentale și mondiale ?

— Absolut. Aceasta este, la ora 
actuală, și sarcina expresă pe care 
comitetul județean de partid ne-a 
pus-o în față cu hotărîre. Dar, pen
tru a acționa cu succes deplin în 
această direcție, trebuie să rezolvăm 
în prealabil cîteva probleme nevral
gice de cea mai mare actualitate.

— După cite cunosc, și am auzit 
vorbindu-se prin Oradea și prin 
județ, una din aceste probleme ar fi 
fotbalul.

— Nu una dintre ele. ci problema 
nr. 1. Atîta timp cît fotbalul bihorean 
nu merge bine, noi, cei ce slujim 
într-un fel sau. altul mișcarea spor
tivă, nu ne putem ocupa ca lumea de 
altceva. Pe unde te duci, la nivel 
local, ești întrebat mai intîi și-ntii 
ce se întîmplă cu F.C.' Bihor. Iar 
timpul nostru de lucru este, de ase
menea. consacrat fotbalului, vrînd- 
nevrind.

F.C. Bihor se află într-un moment 
de dificilă încercare, datorită pro
cesului de întinerire a lotului — pro
ces întîrziat o vreme și început brusc 
în anul trecut ; dar unii tineri intro- 
duși în echipă n-au reușit încă să 
se situeze la nivelul primei divizii, 
iar unii jucători cu experiență nu au 
avut în sezonul de toamnă o formă 
sportivă corespunzătoare. Plenara 
extraordinară a clubului a apreciat 
că antrenorul Jenei lucrează bine și 
trebuie să continue pe aceeași linie, 
iar conducerea clubului — care are 
în frunte pe același Horia Cosma — 
trebuie întărită, drept pentru care 
s-au făcut completările cuvenite. 
Totodată, s-a ajuns și la alte conclu
zii : s-a făcut bine că nu au fost 
acceptați recalcitranții la efort și dis
ciplină : echipa trebuie sudată sufle
tește ; lotul trebuie întărit cu ele
mente existente în județ ; să se in
tensifice munca educativă ; este ne

a Republ
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a Zilei eliberării Cubei, săr
bătoarea națională a Republicii Cuba, 
ambasadorul acestei țări la București. 
Humberto Castello, a oferit, miercuri, 
o recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului. Iosif 
Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale. Angelo Micu- 
lescu. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul agriculturii si industriei 
alimentare. Virgil Teodorescu. vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. Eugen Jebeleanu. vicepreședinte
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cel mai scurt timp a restanțelor de 
anul trecut în domeniul investițiilor, 
care sînt considerate de altfel sarcini 
de plan pe anul 1979.

La rîndul lor, lucrătorii din trans
porturi sînt chemați să acționeze 
hotărît pentru folosirea integrală a 
capacității mijloacelor de transport, 
optimizarea circulației produselor în
tre furnizori si beneficiari, menține
rea parcului în stare de funcționare, 
economisirea combustibililor, carbu
ranților. energiei electrice, a mate
rialelor si pieselor de schimb. Tre

buie să se urmărească cu rigurozi
tate satisfacerea cerințelor unităților 
economice cu mijloacele de transport 
necesare bunei aprovizionări a pro
ducției și expedierii mărfurilor. în
deosebi la export ; întregul personal 
va fi mobilizat pentru realizarea pla
nului de transport în condiții de sigu
ranță. regularitate si eficientă sporită.

în institutele de cercetare-proiec- 
tare, întrecerea socialistă are ca 
obiectiv principal concentrarea în
tregului potențial de creație teh
nică si științifică în vederea finali
zării tuturor obiectivelor prevăzute 
in plan si realizării de noi obiective 
în concordantă cu cerințele si nece
sitățile actuale ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a tării. în acest sens 
trebuie să se urmărească aplicarea 
rezultatelor cercetării într-un timp 
cît mai scurt în producție. Institu
tele de cercetare si proiectare, spe
cialiștii care lucrează în acest do
meniu sînt chemați să participe direct 
și în mai mare măsură la activitatea 
din unitățile economice, pentru a da 

voie să se facă o pregătire de iarnă 
ca niciodată. In acest spirit s-a alcă
tuit programul echipei pentru peri
oada premergătoare reluării campio
natului și pentru abordarea cu toate 
forțele, cu mare ambiție a returului. 
Luciditatea ne-a condus și la hotă- 
rirea ca. după ce vom face tot ce e 
omenește și corect posibil pentru 
evitarea retrogradării (retrogradare 
pe care nu ne-o dorim), în ultimă in
stanță, să construim din timp o 
echipă tînără care dacă va intra în 
.,B“, să intre deja rodată și capabilă 
să abordeze cu succes repromovarea 
în „A“ încă din primul an.

— Aceasta în ce privește fotbalul, 
dar în celelalte ramuri ?

— în sportul de masă — perma
nentizarea activităților în mediul 
muncitoresc ; reinviorarea asociațiilor 
sportive din întreprinderi ; consoli
darea consiliilor comunale pentru 
educație fizică și sport ; depistarea 
mai multor talente. în sportul de 
performantă — înființarea clubului 
de fotbal școlar (acțiune deja hotă- 
rîtă), care va pregăti pe cei mai buni 
135 de mici fotbaliști din județ ; dez
voltarea activității centrului de atle
tism de la Beiuș (care, deși funcțio
nează de puțină vreme, are o seanță 
de tineri talentati care sperăm să 
aibă un cuvînt de spus la Olimpiada 
din 1984 — ceea ce pledează pentru 
consolidarea acestei pepiniere) ", folo
sirea cît mai eficientă a bazei ma
teriale de care dispunem prin grija 
C.N.E.F.S. și a organelor locale de 
partid și de stat (nu peste multă 
vreme se va da în folosință și marea 
sală a sporturilor din Oradea — ter
menul fiind cu atit. mai aproape cu 
cît constructorii vor urgenta actualele 
lucrări de finisare) ; amenajarea con
tinuă de noi baze sportive simple în 
toate localitățile (in acest sens, vom 
încerca să ne asigurăm în mai mare 
măsură sprijinul consiliilor populare 
— care, dacă nu au norme ferme pe 
această linie, au totuși întreaga lati
tudine să acționeze în interesul pro
priei populații, punîndu-i la dispozi
ție baze sportive necesare). încercăm 
astfel să lărgim mereu sportul de 
masă bihorean, să dezvoltăm mereu 
activitățile de performantă — incit 
să putem pregăti ceea ce ne-am pro
pus : 19 sportivi olimpici consacrați 
și 34 sportivi olimpici de perspectivă.

— Modul în care se gîndește și se 
acționează aici, la Bihor, constituie o 
bună garanție că aceste obiective 
majore vor fi realizate, poate chiar 
depășite. Nici nu se poate altfel, cînd 
politica sportivă se bizuie pe copii și 
juniori !

Gheorghe M1TRO1

icii Cuba
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Suzana Gâdea, 
Constantin Stătescu si Constantin 
Niță. miniștri. general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu. adjunct al minis
trului apărării naționale si secretar 
al Consiliului Politic Superior al 
Armatei, Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de sectie la C.C. al P.C.R., 
Constantin Oancea. adjunct al minis
trului afacerilor externe. Aurel Duca, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai altor instituții Centrale, organizații 
de masă si obștești, generali si ofițeri 
superiori, ziariști.

Erau prezenti șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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asistență tehnică la asimilarea noilor 
materiale, mașini, utilaje și bunuri 
de consum, la aplicarea noilor teh
nologii.

Sînt, bineînțeles, numai cîteva din
tre obiectivele majore concrete ale 
întrecerii, care trebuie să polarizeze 
atentia si preocupările colectivelor, 
pentru ca pretutindeni întrecerea să 
se desfășoare la nivelul maxim al po
sibilităților. al potențialului tehnic si 
uman din fiecare întreprindere. Esen
țial este ca. pretutindeni, prin grija 
si sub conducerea organelor si orga
nizațiilor de partid, să se asigure 
o bună organizare a întrecerii. în 
acest sens, răspunsurile la chemările 
la întrecere, ce vor fi formulate cu 
prilejul apropiatelor adunări gene
rale ale oamenilor muncii, trebuie să 
cuprindă angajamente cit mai mobi
lizatoare. conturate în urma unei 
largi consultări a oamenilor muncii, 
în vederea evaluării cît mai realiste 
a rezervelor interne de sporire a pro
ducției, de creștere mai accentuată 
a eficienței economice.

în spiritul exigențelor formulate 
de conducerea partidului, să facem 
totul pentru valorificarea deplină a 
întregului potențial productiv, a tu
turor resurselor materiale și umane 
de care dispun unitățile economice, 
astfel ca rezultatele pe care le vom 
obține în acest an să demonstreze 
marile posibilități de progres ale eco
nomiei noastre naționale, să contri
buie Ia stabilirea realistă a unor pre
vederi și obiective mobilizatoare pen
tru viitorul cincinal. în fiecare în
treprindere. în fiecare unitate eco
nomică să acționăm cu toată price
perea si energia pentru a înfăptui 
neabătut sarcinile și angajamentele 
mobilizatoare din acest an hotărîtor 
al cincinalului, pentru a obține suc
cese remarcabile în bătălia pentru o 
calitate nouă, superioară, pentru a 
asigura progresul multilateral mai 
rapid al României socialiste !

VOLEI

Echipele noastre 
in cupele europene 

Sîmbătă, în sala Floreasca s 
Steaua — Olsztyln

Echipele noastre de volei vor fi 
angajate la sfirsitul acestei săptămînj 
in jocuri contînd pentru o nouă etapă 
a cupelor europene. Sîmbătă. de Ia 
ora 19,00. în sala Floreasca din Capi
tală. echipa Steaua va intilni în meci 
tur formația poloneză A.Z.S. Olsztyin 
în cadrul „Cupei campionilor euro
peni". în aceeași zi. la Iași. în „Cupa 
cupelor" echipa feminină Penicilina 
va disputa primul meci in compania 
echipei Zaon Zirinos Atena.

Echipele Dinamo București, care 
ne reprezintă în „Cupa campionilor 
europeni" (băieți) și „Cupa Cupelor" 
(fete), vor juca in deplasare cu 
Hutnik Cracovia si. respectiv. Dyna
mo Berlin. întîlnirile sînt programate, 
de asemenea, in ziua de simbătă.

În cîteva rînduri
în primul tur al turneului feminin 

de tenis de la Oakland (California), 
jucătoarea româncă Virginia Ruzici a 
învins-o cu 6—4, 2—6, 6—1 pe ameri
cana Stacy Margolin.

Alte rezultate : Ann Kiyomura 
(S.U.A.) — Florența Mihai (România) 
6—2, 6—2 ; Dianne Fromholtz (Aus
tralia) — Janet Newberry (S.U.A.) 
4—6. 6—0. 6—1 ; Mima Jausovec (Iu
goslavia) — Jeanne Duval (S.U.A.) 
6—3. 6—7. 6—1 ; Kate Latham (S.U.A.)
— Lele Forood (S.U.A.) 6—1, 6—0.

La Caracas (Venezuela) a început 
Campionatul mondial de tenis re
zervat juniorilor. în primul tur 
al probei de simplu, tenismanul ro
mân Florin Segărceanu l-a întrecut 
cu 7—5, 6—4 pe jucătorul spaniol 
Eduardo Mesquita. Alte cîteva rezul
tate : Claudio Panatta (Italia) — 
Cuneo (Peru) 6—3. 6—0 ; Logro (Ar
gentina) — Westenholme (Canada) 
6—3. 6—3 ; Testerman (S.U.A.) — 
Suhara (Japonia) 6—0. 6—2.

în proba de dublu, cuplul Florin 
Segărceanu (România) — Boveda 
(Venezuela) a învins cu 6—1. 6—3 pe
rechea peruană Franco — Cuneo.

Turneul zonal de șah de la Varșo
via a continuat cu runda a treia. în 
care Mihai Ghindă l-a învins pe 
Adam Kulikowski (Polonia), iar 
Theodor Ghitescu a remizat cu Gyula 
Sax (Ungaria). Alte rezultate din 
grupa a II-a : Ermenkov — Sikora 
1—0 ; Adorjan — Smejkal remiză ; 
Szmidt — Popov remiză.

în grupa I. Florin Gheorghiu a re
mizat cu Aleksandr Sznapik (Polo
nia), rezultat consemnat si in parti
dele Radulov — Portisch și Lengyel
— Ribll. Celelalte partide s-au în
trerupt.

PROGRAMUL 1
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală. Resursele umane ale 

Republicii Socialiste România
17,25 Curs de limba rusă
17.45 Slavă ție, patria mea ! Emisiune 

de cîntece patriotice și ostășești
18,10 Reportaj pe glob : Copacii înmu

guresc la Saranda
18.30 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
18.45 Reportaj TV : „Bună dimineața, 

soare"
19,05 Film serial pentru copil : Sindbad 

marinarul. Episodul 20
19.30 Telejurnal
19.50 Incursiune în cotidian
20,00 Ora tineretului
20.50 Teatru scurt : „Steaua Seville!*4 de 

Lope de Vega. Premieră TV.
21,55 Podiumul laureaților. Pianistul 

Dan Atanasiu
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,30 Telejurnal
19.50 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii. Dirijori : Iosif 
Conta și Emil Simon. Soliști : Eu
genia Moldoveanu și Peter Frankl. 
in program : • George Enescu — 
Ciclul 7 cîntece pe versuri de 
Clement Marot o Brahms — Con
certul pentru pian și orchestră 
nr. 2

21,00 Telex
21,05 Debut ‘79 în economie
21,35 Moștenire pentru viitor : Nicolae 

Labiș

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 ianuarie. In tară : Vreme 
umedă. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță șl ninsoare. Pe alocuri 
cantitățile de precipitații vor depăși 
15 litri pe metru pătrat tn 24 de ore. 
Izolat polei. Vîntul va sufla moderat, 
cu intensificări locale cu viteze pînă 
la 50 km pe oră, iar în zona de munte 
atingînd viteze de peste 100 km pe oră. 
spulberînd pe alocuri zăpada. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 8 șl plus 2 grade, izolat mai 
coborîte, iar cele maxime între minus 
3 și plus 7 grade. Dimineața și seara, 
ceață. In București : Vreme umedă. 
Cerul va fi mal mult noros. Vor că
dea precipitații mai ales sub formă de 
ploaie, favorizînd formarea poleiului. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile ușor variabile.

Sectele - veritabile „concerne" 
ale șarlataniei mistice

- presa internațională despre tragedia de Ia Jonestown -
Presa internațională a anunțat începerea, in aceste zile, la George

town (capitala Republicii Guyana) a procesului intentat lui Larry John 
Leyton, cetățean american, acuzat de asasinarea lui Leo Ryan, membru 
al Congresului american, și a altor trei persoane făcind parte din gru
pul sosit in Guyana, in noiembrie trecut, pentru a cerceta activitatea 
sectei „Templul poporului". După cum se știe, acest eveniment avea 
sa constituie punctul de plecare al masacrului în masă de la Jonestown 
(despre care am relatat pe larg, la vremea respectivă, in paginile zia
rului nostru) soldat cu aproape o mie de victime.

Ziarele de pretutindeni au publicat 
în ultimul timp nenumărate relatări 
despre întîmplările tragice petrecute 
în ziua de 18 noiembrie 1978 în jun
gla, guyaneză —. , intîmplări crunte, 
înfiorătoare, de neînțeles pentru ori
ce minte sănătQșsă,. „Îngrozită, con
știința occidentală se privește in 
oglindă și nu se mai recunoaște. Ce 
poate fi această maladie care lovește 
dintr-o dată ?“ — scria săptămînalul 
francez „NOUVEL OBSERVATEUR". 
Asemeni revistei franceze, nenumă
rate alte publicații au consacrat arti
cole analizei cauzelor și condițiilor 
care au putut genera o asemenea 
tragedie.
Revista vest-germană „DER STERN" 

face o incursiune în trecutul înteme
ietorului sectei, Jim Jones. Prima 
„sectă" — una din miile care proli
ferează în lumea occidentală — a- 
cesta a grupat-o în jurul său incă 
prin anii ’50, în Indianopolis. A doua 
sectă „Templul poporului" a luat 
ființă în 1965, după ce „divinul" avu
sese o „viziune". Strămutată din In
dianopolis în California, secta a gă
sit aici teren propice, mărindu-și 
continuu numărul membrilor. în cu
rînd, Jones a ajuns să nu mai fie 
cîtuși de puțin o figură oarecare. Ca 
un concern comercial, rețeaua tem
plelor sale se extindea în noi și noi 
orașe, cu noi și noi adepti ; se apre
ciază că numărul acestora din urmă 
ajunsese la un moment dat la 20 000.

„Puterea asupra oamenilor — iată 
ce-și dorea dintru început James 
Thurman Jones (mai tirziu, simplu 
Jim Jones sau pe scurt J. J.). Căci 
puterea ii permitea să-i transforme 
pe oameni in dolari și influență po
litică" scrie „Der Stern". Iar mij
loacele pentru obținerea acesteia 
erau dintre cele mai variate și 
odioase totodată. J. J. nu se dădea in 
lături de la nici un truc, oricît de 
ieftin ar fi fost, dacă era vorba să 
convingă asistența de puterile sale 
„supranaturale". El „lecuia" în pu
blic paralitici — în realitate simulanți 
perfect sănătoși din anturajul său. 
Alții erau prezentați ca bolnavi de 
cancer cărora le extirpa, cu mîini- 
le goale, tumorile — arătate apoi 
publicului ; în realitate, tumorile ex
tirpate nu erau altceva decît mărun
taie de pasăre ținute sub braț, în 
pungi de plastic, de către „pacient", 
evident, tot un complice al șarlata
nului. Pentru „condiționarea" noilor 
membri Jones recurgea la metodele 
cele mai brutale de intimidare și 
șantaj, la teroare fizică și psihică, 
„în permanență erai pedepsit pentru 
cite ceva — a declarat un fost mem
bru al «Templului poporului». Moti
vele erau, desigur, pure invenții. 
«Păcătoșii» erau fixați în curele de 
o seîndură, după care li se adminis
trau lovituri de bici — 12, 25, 50 sau 
chiar 100 (nu făceau excepție nici co
piii) — după care trebuiau să mulțu
mească smeriți lui J. J. cu formula 
«mulțumesc părinte»".

După cum relatează un alt săptămî- 
nal vest-german, „DER SPIEGEL",

Donarea unor cârti iugoslave Bibliotecii 
Centrale Universitare din București

în cadrul unei festivități care a 
avut loc, miercuri la amiază, la rec
toratul Universității București, Mi- 
lenko Nikolici, secretar pentru în- 
vățămînt. știință și cultură al Pro
vinciei Socialiste Autonome Voivo- 
dina, președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare cultu
rală. ale cărei lucrări se desfășoară 
în Capitală, a oferit o donație de 
cărți Bibliotecii centrale universitare 
bucureștene.

Donația cuprinde peste 100 de lu
crări și diferite materiale documen
tare din domeniul culturii, civilizației 
și istoriei popoarelor din R.S.F. Iugo
slavia.

MUREȘ: Se diversifică prestările
de servicii pentru populație

La Tîrgu Mureș în cartierul 
„1848“ — cel mai nou și mai mare 
ansamblu de locuințe — U.J.C.M. 
Mureș a creat noi unități care a- 
sigură servicii de întreținere a o- 
biectelor de uz casnic, gospodă
resc, a aparatelor de radio, televi
zoarelor, electrocasnice. Totodată 
au fost deschise unități pentru 
confecții, de frizerie, coafură, flo
rării și un centru de colectare 
pentru curățătorie. în cartierul 
„7 Noiembrie" — alt mare ansam
blu de locuințe din orașul de pe 
Mureș, reconstruit și modernizat —

„proaspeții convertiți trebuiau să 
semneze, în momentul intrării in co
munitate, declarații prin care renun
țau la toate . bunurile materiale și 
veniturile lor in favoarea sectei, pre
cum și la autoritatea părintească 
asupra propriilor copii. Ba mai mult, 
tot in scris, trebuiau să se recunoas
că vinovați de încălcări imaginare ale 
legii și de diverse abateri grave de 
la normele morale". In felul acesta,

O imagine de coșmar, de 
la Jonestown: în fața intrdrii 
„Templului poporului", cada
vrele membrilor sectei formează 
o adevărată barieră; în prim 
plan, paharele din care „sinuci
gașii" au fost siliți să bea otrava 

ucigătoare

J. J. îi avea pe toți la mină cu măr
turisiri false și incriminante. Prin 
astfel de umilințe, pedepse și șantaje, 
Jones îi făcea pe supușii săi să de
vină din ce in ce mai dependenți de 
el. O parte din veniturile extorcate 
pe această cale erau investite în pro
iecte imobiliare și în afaceri, restul 
— spulberat pentru viața de lux a 
capului sectei și a oamenilor săi de 
încredere. Contabilul de ani de zile al 
sectei a declarat că doar pentru ma
șini și garaje se cheltuiau lunar între 
30 000 și 50 000 dolari. Conform date
lor publicate de agenția „FRANCE 
PRESSE", Jones acumulase o avere 
de circa 26 milioane dolari. El avea 
un cont deschis de 7 milioane dolari 
la o bancă din Panama, de aseme
nea, alte milioane la bănci elvețiene 
și americane.

„Toate aceste matrapazlicuri au 
rămas necunoscute multă vreme : 
adepții de rind tăceau de frică, cei 
din exterior, dacă aflau cite ceva, se 
fereau să răspîndească zvonul — 
căci J. J. devenise „cineva", era o 
persoană respectată, sau, mai exact, 
temută" („Der Stern"). Și, intr-ade
văr, o fostă membră a „Templului 
poporului", Terri Buford, a dezvăluit

La festivitate au asistat reprezen
tanți ai Ministerului Educației și In- 
vătămintului și ai Ministerului Afa
cerilor Externe, cadre didactice uni
versitare, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au fost, de asemenea, prezenti 
Trifun Nikolici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, și membri 
ai ambasadei.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
prof. dr. Dumitru Chițoran, prorector 
al Universității București. Ion Stoica, 
director adjunct al Bibliotecii cen
trale universitare din Capitală, și 
Milenko Nikolici.

U.J.C.M. a înființat, de curînd, un 
centru de închiriat obiecte turisti
ce și sportive, o croitorie mixtă și 
un atelier de reparații încălțămin
te. Unități similare se vor crea și 
în centrele comunelor Iernut, Gur- 
ghiu, Deda, Miercurea Niraj, Sin- 
georgiu de Pădure și Sărmașu.

în fotografie : Unități prestatoare 
de servicii ale U.J.C.M. amplasa
te la parterul unor blocuri de lo
cuințe din cartierul „7 Noiembrie" 
din Tg. Mureș.

ziarului american „NEW YORK 
POST" că ar fi văzut cu ochii ei o 
„listă neagră" cu numele unor per
soane ce urmau a fi suprimate, fie ele 
foști adepti care i-au întors spatele 
sau personalități politice ostile lui. în 
acest scop, își formase un fel de gar
dă de zbiri — de felul acestui Larry 
John Leyton, aflat acum pe banca 
acuzării — însărcinați cu păstrarea, 
prin orice metode, mergînd chiar 
pînă la asasinat, a „ordinii", respec
tiv, a obedienței absolute a „supuși
lor" săi. . • f!

în august 1977, șarlatanul a fost 
demascat în paginile unei reviste 
care relata despre escrocheriile la 
care se deda, despre torturi și meto
dele dubioase de persuasiune din in
teriorul sectei. Dar Jones, „diavolul în 
sutană", cum a fost supranumit, mi
rosise pericolul și, la ora cînd ști
rea stîrnea senzație, indignare și ne
dumerire, el se stabilise deja cu o 
parte din adepti in Guyana. Cum »-a 
sfîrșit „experimentul guyanez", se 
știe...

Despre profilul psihic al acestui 
dezechilibrat care a tîrît la moarte o 
mie de oameni furnizează detalii 
interesante psihologul danez Peter 
Elsass care, cu puțină vreme înain
tea masacrului, a vizitat colonia ; 
„Jones suferea în chip evident de 
mania persecuției : forțe necunoscu
te și potrivnice îl urmăreau necon
tenit în închipuirea sa bolnavă... Ele 
ii controlau ideile și-i împresurau 
tabăra, ținînd-o sub continuă ame
nințare... De aici și obsesia unei si
nucideri în masă, concretizată sub 
forma unui plan repetat și exersat 
in toate detaliile cu toți membrii sec
tei, in cadrul așa-numitului ritual al 
-nopților albe»-. Jones aluneca tot 
mai adine în întunericul demenței".

Primele relatări de la Jonestown 
arătau că cele aproape o mie de vic
time s-ar fi sinucis sub impulsul fa
natismului orb al conducătorului sec
tei. Cercetări ulterioare indică însă, 
după cum arată ziarul „CHICAGO 
TRIBUNE" — care citează pe dr. 
Leslie Mootoo, șeful serviciilor me- 
dico-legale din Guyana — că, in rea
litate, din totalul victimelor, peste 
700 nu s-au sinucis, ci fie li s-a in
jectat cu forța o substanță otrăvi
toare puternică (cianură), fie au fost 
siliți să bea un amestec de suc de 
fructe și cianură, tragedia de la Jo
nestown fiind, de fapt, un asasinat 
în masă.

Căutînd să afle rădăcinile acestei 
tragedii, „Nouvel Observateur" scrie : 
„Ceea ce s-a petrecut in jungla gu
yaneză nu este un accident, ci mai 
degrabă un avertisment. Discipolii lui 
Jones erau produsele proliferării sec
telor, acest nou rău al secolului — 
alături de droguri, criminalitate și 
alte fenomene similare". Iar profeso
rul psihiatru Georges Devreux, citat 
de aceeași revistă, apreciază că in 
aceste condiții sinuciderea colectivă 
constituie „un act aproape logic, 
pentru că membrii sectei erau deja 
morți ca indivizi încă din momentul 
cînd au renunțat la personalitatea 
lor pentru a se lăsa cu totul in mii- 
nile lui Jim Jones — de cînd au ac
ceptat să se dizolve integral in mag
ma fără nume a extazului mistic. 
Adevărata problemă este nu episo
dul de la Jonestown in sine, ci pro
liferarea acestor acte, care au drept 
efect decesul virtual al individului 
care se lasă prins in mrejele lor".

© AEROPORT IN 
ANTARCTICA. Nu este de- 
parte ziua cînd membrii expe
dițiilor științifice sovietice vor 
pleca spre cel de-al șaselea con
tinent cu avionul. în locul obiș
nuitei călătorii terestre de o 
lună și jumătate, voiajul pe ca
lea aerului va dura doar cu 
ceva mai mult de o zi și o 
noapte. Un grup de proiectanți 
din Leningrad au și elaborat 
documentația pentru construirea 
primului aeroport. în apropierea 
centrului meteorologic sovietic 
„Molodiojnaia". Pista aeropor
tului, lată de 60 de metri, va 
avea o lungime de aproape trei 
kilometri, iar ruta Moscova — 
Antarctica de peste 20 000 de 
km, va fi cea mai lungă rută 

pe care vor zbura avioanele Ae- 
roflotului.

© STICLĂ DIN DE
ȘEURI RADIOACTIVE. 
La Marcoule. în Franța, func
ționează de la mijlocul verii 
trecute primul atelier industrial 
de transformare în sticlă a de
șeurilor nucleare. Au fost reci
clați pînă acum mai bine de 50 
metri cubi de soluții continînd 
produse de fisiune provenite din 
instalațiile de retratare a com
bustibililor iradiati. Această re
tratare permite recuperarea ce
lei mai mari părți din uraniul 
rezidual. Sticla produsă include 
în compoziția sa o treime din 
elementele provenite din solu
țiile radioactive.

• SUGARII LA DEN
TIST! Bebelușii trebuie să se 
prezinte in mod periodic la 
dentist — aceasta este conclu
zia unor studii întreprinse de a- 
sociatia medicilor stomatologi 
„Nordrhein" din Dusseldorf 
(R.F.G.). Suptul degetelor, ca și 
folosirea tetinelor pot șă influ
ențeze în mod negativ dezvolta
rea dentiției copilului, astfel 
incit sfatul stomatologilor’ de
vine absolut necesar.

® CATALOG '78 AL 
OPERELOR DE ARTĂ... 
FURATE. în Italia a apărut 
un nou volum al catalogului

special continînd descrierea o- 
perelor de artă furate din dife
rite muzee ale statului și din 
colecțiile particulare. în catalo
gul pe anul 1978 sînt descrise 
amănunțit acele opere de artă 
care au fost furate în cursul ul
timilor cîțiva ani și care nu au 
fost descoperite de politie. Ca
talogul a început să se editeze 
în urmă cu opt ani și apare 
anual. în prezent nu se știe ni
mic despre 500 de opere de artă 
de deosebită valoare, sustrase în 
ultimii cinci ani din Italia. Prin
tre ele se numără pinze ale 
unor artiști străini, ca Velas
quez, Picasso, Renoir.

• CONCURS CU PE
RIPEȚII. Un fapt divers re
amintit de presa britanică anul 
acesta, cînd se împlinesc 150 de 
an, de la primul concurs fero
viar din lume. în 1829. pe o 
porțiune a căii ferate Liverpool 
— Manchester, a avut loc — 
contracronometru — o întrecere 
între tipurile de locomotive e- 
xistente în acea epocă. S-au 
prezentat la start cinci locomo
tive. printre care și cea a lui 
Stevenson, numită „Rocket" 

(Racheta). La un control făcut 
de juriu s-a descoperit că sub 
carcasa unei locomotive erau 
ascunși... cîțiva cai. Locomotiva 
cu pricina a fost astfel descali
ficată înainte de luarea startu
lui. Concursul a fost cîștigat de 
„Racheta" lui Stevenson.

• SCHI CU PINZE.
Aceasta este denumirea celui 
mai nou sport al zăpezilor. Spre 
deosebire de schiorii „clasici", a- 
deptii noului sport sînt prevă- 
zuti pe lingă schiurile respecti
ve cu o parașută pe care o ma
nevrează prin intermediul unei 
bare de direcție. Parașuta per
mite sportivilor nu să' descindă 
din înălțimi, ci. dimpotrivă, să

urce pante destul de dificile. 
Umflînd pînza parașutei, un 
vînt de tărie mijlocie poate pro
pulsa schiorul-parașutist de-a- 
lungul unei pante înclinate, cu 
o viteză de 15—30 km pe oră. 

La coborîre. parașuta este scoa
să și împachetată într-un ruc
sac.

o FESTIVALUL DE LA 
SALZBURG, ediția din acest 
an, se va deschide, la 26 iulie, 
printr-o nouă punere în scenă, 
semnată de Herbert von Kara
jan. a operei „Aida" de Verdi. 
O altă noutate va fi opera „A- 
riadne la Naxos", de Richard 
Strauss, (șef de orchestră Karl 
Bohm).în afara operelor lui Mo
zart — căruia îi este dedicat 
festivalul — „Nunta lui Figaro", 
„Flautul fermecat" și „Titus", 
programul va mai cuprinde 
„Cavalerul rozelor" de Richard 
Strauss și „Jedermann" de 
Hugo von HofmannstahL
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In fanarea bsMi unei noi ordini 
eceaomice inînoîKie

Tntîlnire pregătitoare a sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. din 1980

Ambasadorul Româniși în Bulgaria 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres). — In capitala Mexicului a fost 
inaugurată o reuniune pe teme pri
vind instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Participă 80 
de experți din diferite țări, între care 
și România, precum și reprezentanți 
ai unor organisme internaționale. 
Reuniunea se desfășoară sub egida 
Centrului de studii economice și so
ciale al „lumii a treia" (CEESTEM). 
cu sediul la Ciudad de Mexico, și a 
Institutului Națiunilor Unite pentru 
formare și cercetare (UNITAR).

în cuvîntul rostit la deschiderea 
lucrărilor, Jorge Alberto Lozoya, co
director al CEESTEM și coordonator 
de zonă privind instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, a

„Este necesară revizuirea dispozițiilor politice 
ale tratatelor supranaționale ale Pieței comune" 
Conferința de presă a fostului prim-ministru francez, 

Michel Debre
PARIS 10 (Agerpres). — într-o 

conferință de presă ținută la 
Paris, Michel Debre, fost prim-mi
nistru al Franței în perioada gaullistă, 
a cerut revizuirea dispozițiilor po
litice ale tratatelor supranaționale 
care se află la originea constituirii 
Pieței comune. Afirmînd că „supra- 
naționalitatea este o fiară ce trebuie 
nimicită", Debre a prezentat un plan 
de acțiune în acest sens, plan care 
vizează, în esență, lansarea unei

SPANIA

„Terorismul este contrar aspirațiilor democratice 
și naționale ale poporului basc“

O declarație a Consiliului general al Țării Bascilor
MADRID 10 (Agerpres). — Consi

liul general al Țării Bascilor — or
ganism de guvernare locală — întru
nit de cîteva zile la Bilbao, a dat 
publicității un comunicat în care con
damnă terorismul practicat de E.T.A. 
și atrage atenția poporului basc asu
pra situației de extremă gravitate 
creată de terorism în Spania și, în 
special, în Țara Bascilor. Comunica
tul relevă că prin acțiunile lor vio
lente, autorii atentatelor urmăresc să 
provoace o lovitură de stat care ar 
duce la „întreruperea procesului de

MEXIC

Coaliția forțelor de stingă va prezenta candidați 
în toate circumscripțiile la alegerile parlamentare

CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres). — Coaliția forțelor de stingă 
din Mexic iși Va prezenta candidați 
în toate circumscripțiile electorale în 
vederea alegerilor parlamentare, pro
gramate pentru luna iulie anul aces
ta, a declarat, intr-o conferință de 
presă, Arnoldo Martinez Verdugo, 
secretar general al Partidului Comu
nist Mexican. în cadrul coaliției for
țelor de stingă, a precizat vorbitorul, 
alături de candidații partidului comu

declarat că reuniunea constituie o 
etapă importantă în pregătirea sesiu
nii speciale a . Adunării Generale a 
O.N.U. din 1980 consacrată probleme
lor noii ordini economice internațio
nale. Vor fi abordate aspecte privind 
obstacolele ridicate în calea instau
rării noii ordini, măsurile ce se im
pun pentru înlăturarea lor, pentru 
valorificarea superioară și în interes 
național a resurselor naturale, pen
tru intensificarea cooperării interna
ționale pe principii noi, echitabile și 
juste. O atenție deosebită va fi con
ferită și aspectelor de ordin social 
și politic ce decurg din necesitatea 
făuririi unei lumi mai drepte și mai 
bune.

campanii „pentru substituirea dispo
zițiilor caduce și periculoase ale tra
tatelor supranaționale cu noi dispo
ziții inspirate din concepția unei a- 
sociații vest-europene de state".

Vorbind în numele „Comitetului 
pentru independență și unitate a 
Franței", Michel Debre a reafirmat 
că autoritățile franceze nu trebuie să 
subestimeze avertismentele asupra 
pericolelor pe care le comportă su- 
pranaționalitatea.

mocratic și anularea aspirațiilor po
porului basc".

Comunicatul precizează că „autorii 
de acte violente caută să distrugă 
moralul membrilor torțelor armate" 
și subliniază că „terorismul nu are 
nimic de-a face cu aspirațiile demo
cratice și naționale ale poporului 
basc". în încheiere. Consiliul general 
al Țării Bascilor cheamă toate for
țele politice și sindicale să ia atitu
dine împotriva terorismului, care 
aduce prejudicii împlinirii drepturilor 
poporului basc.

nist lși vor prezenta candidaturile și 
reprezentanții Mișcării de Acțiune și 
Unitate Socialistă, ai Partidului Po
porului Mexican și ai Partidului So
cialist Revoluționar.

Începînd de la 14 ianuarie, a arătat 
Arnoldo Martinez Verdugo, toate 
partidele membre ale coaliției forțe
lor de stingă își vor prezenta candi
dații pentru Congresul Uniunii (Par
lamentul țării), precum și pentru or
ganele statelor și pentru cele locale.

SOFIA 10 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria. Todor Jivkov. a 
primit, miercuri, pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în R. P. 
Bulgaria. Petre Duminică, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, amba
sadorul român a transmis tovarășului 
Todor Jivkov un cald salut tovără
șesc. cele mai bune urări de sănătate 
Si noi succese în dezvoltarea multi
laterală a Bulgariei socialiste vecine, 
în ridicarea continuă a bunăstării 
poporului bulgar prieten.

Mulțumind, tovarășul Todor Jivkov 
a adresat, la rîndul său. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena

ORIENTUL MIJLOCIU
• Ședința cabinetului egiptean • Consultări privind situația 

din Liban
CAIRO 10 (Agerpres). — După cum 

informează agenția M.E.N.. miercuri 
a avut loc la Cairo o reuniune a ca
binetului egiptean, prezidată de pri
mul ministru. Mustafa Khalil. într-o 
declarație făcută de Soliman Met- 
wally. ministrul însărcinat cu proble
mele guvernamentale, s-a relevat că 
premierul Mustafa Khalil a informat 
cabinetul despre diferitele aspecte 
ale politicii externe. în lumina ulti
melor evenimente internaționale. 
Premierul egiptean a reafirmat do
rința Egiptului pentru restaurarea 
unei păci juste si globale în Orientul 
Apropiat. A fost examinat, totodată, 
mesajul adresat de Mustafa Khalil 
secretarului de stat al S.U.A.. Cyrus 
Vance.

De asemenea. Butros Ghali. minis
tru de stat la M.A.E. și ministrul in
terimar de externe, a prezentat un ra
port asupra rezultatelor reuniunii 
ambasadorilor egipteni din țările a- 
rabe, ale cărei lucrări s-au încheiat 
miercuri la Cairo.

★
CAIRO 10 (Agerpres). — După 

cum informează agenția M.E.N., Con
gresul S.U.A. a hotărît să acorde 
Egiptului 964 milioane de dolari sub 
formă de ajutoare nerambursabile și 
împrumuturi. O parte din această a- 
sistență, subliniază M.E.N.. va fi li
vrată Egiptului prin intermediul pro
gramului de ajutor alimentar ame
rican.

Evoluția evenimentelor din Iran
TEHERAN 10 (Agerpres). — După 

cum a anunțat agenția iraniană de 
știri P.A.R.S.. citată de agențiile 
Reuter si France Presse. șahinșahul 
Iranului. Mohammad Reza Pahlavi, a 
hotărît. prin decret, ca proprietatea 
sa să fie transferată Fundației 
Pahlavi — societate caritabilă creată 
de șahinșah — „pentru a fi folosiră 
de organizații religioase, de învăță- 
mînt si sociale, administrate, și con
duse de popor".

Pe de altă parte, postul de radio 
Teheran a anunțat că. din ordinul 

Ceausescu cele mai cordiale urări de 
sănătate si fericire, iar poporului ro
mân urări de prosperitate si reali
zări tot mai mari în făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Bulgaria s-a 
întreținut într-o atmosferă cordială 
cu ambasadorul României. A fost ex
primată satisfacția că relațiile dintre 
partidele, țările si popoarele noastre 
cunosc o dezvoltare continuă ne plan 
politic, economic, tehnico-stiințific, 
cultural si în alte domenii, avînd la 
bază hotărîrile si înțelegerile adop
tate în cadrul întîlnirilor si convor
birilor rodnice Ia cel mai înalt nivel.

Tovarășul Todor Jivkov a urat nou
lui ambasador român succes deplin 
în misiunea sa.

BEIRUT 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, a 
avut miercuri o serie de consultări 
cu primul ministru. Selim Al-Hoss, 
cu vieepremierul și ministrul aface
rilor externe. Fuad Boutros, și cu 
ministrul apărării. Viktor Khoury. 
După cum relatează postul de radio 
Beirut, au fost discutate evoluția si
tuației din tară, rezultatele planului 
privind coordonarea între comanda
mentele armatei libaneze, Forțelor 
arabe de descurajare (F.A.D.) și for
țelor de securitate internă.

Totodată se informează că Abdel 
Halim Khaddam. vicepremier și mi
nistrul afacerilor externe al Siriei, a 
avut miercuri la Damasc o întreve
dere cu Sami Al Khatib, comandan
tul Forțelor arabe de descurajare din 
Liban. Al Khatib a sosit la Damasc 
în vederea pregătirii vizitei pe care 
urmează să o facă sîmbătă în Siria 
primul ministru al Libanului. Selim 
Al-Hoss. Se precizează că șeful gu
vernului libanez va conferi cu pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, și cu 
alte oficialități siriene asupra ulti
melor evoluții ale situației din Li
ban. precum și a rezultatelor efortu
rilor diplomatice pe plan arab și in
ternațional în vederea soluționării 
crizei libaneze.

șahinsahului. generalul Abdul Aii 
Badrehi a fost numit comandant-șef 
al forțelor armate terestre iraniene. 
Totodată, miercuri au fost eliberați, 
la cererea șahinșahului. 226 deținuți 
arestați în timpul recentelor demon
strații împotriva regimului.

Postul de radio iranian a mai anun
țat că lucrătorii de la rafinăriile de 
petrol din Teheran. Shiraz. Tabriz și 
Kermanshah și-au reluat miercuri 
activitatea, relatează agenția France 
Presse.

„Ne aflăm aci pentru a ne apăra locul de muncă" — stă scris pe uriașa pancartă pe care o poartă muncitorii fabricii 
de îngrășăminte artificiale „Beker Chemie" din Brake (R.F.G.); ei au hotărît să ocupe întreprinderea, amenințata 
cu lichidarea, și să-și apere în acest fel locurile de muncă. Filială a concernului american ,,Beker", firma avea obligația 
morală de a asigura un loc de muncă stabil salariaților, întrucît primise din fondurile publice, respectiv din impozi
tele contribuabililor, subvenții în valoare de 4,8 milioane mărci pentru dezvoltarea producției. în ciuda acestui fapt, 

patronii, nesatisfăcuți cu beneficiile obținute, au decis închiderea fabricii
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agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto—ame

ricane Fa ianuarie, Leonid
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a primit 
grupul de senatori din S.U.A.. con
dus de senatorul Howard Baker, aflat 
în U.R.S.S. la invitația grupului par
lamentar sovietic. Convorbirea s-a 
referit la probleme ale relațiilor so- 
vietoyamericane și ale situației inter
naționale actuale. Leonid Brejnev a 
reafirmat intenția părții sovietice de 
a acționa în direcția unor relații con
structive, reciproc avantajoase in 
cele mai diverse domenii cu S.U.A., 
dacă și cealaltă parte este gata să 
acționeze în aceeași direcție. Senato
rii americani au relevat necesitatea 
ca. în ciuda diferențelor în pozițiile 
celor două părți, ele să continue efor
turile pentru căutarea unor căi, în 
vederea găsirii de soluții reciproc ac
ceptabile.

Vizita Iui Kurt Waldheim 
ÎH Cllba. Secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, și-a încheiat 
vizita întreprinsă timp de două zile 
la Havana. în comunicatul oficial dat 
publicității cu acest prilej se mențio
nează că in cadrul convorbirilor pe 
care Kurt Waldheim le-a avut cu Fi
del Castro, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Cuba, au fost abor
date probleme privind „diverse as
pecte ale situației internaționale, coo
perarea economică mondială și rela
țiile dintre Cuba și Națiunile Unite".

PlCIiară. La Casablanca a avut 
loc plenara Comitetului Central al 

Partidului Progresului șl Socialismu
lui din Maroc. Plenara a hotărît să 
convoace cel de-al II-lea Congres al 
partidului în luna februarie, anul 
acesta.

0 delegație a Uniunii Po
porului African—Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) condusă de președintele 
uniunii, Joshua Nkomo, copreședinte 
al Frontului Patriotic Zimbabwe, a so
sit la Praga la invitația C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și a Comite
tului cehoslovac de solidaritate cu 
popoarele Africii și Asiei, anunță 
agenția C.T.K.

Ample demonstrații de 
protest sau desfășurat miercuri la 
Roma în legătură cu atentatul neofas
cist din ziua precedentă împotriva 
postului de radio „Citta Futura", 
soldat cu cinci răniți. „Acest grav 
atac a fost condamnat de către toate 
forțele democratice", transmite agen
ția A.N.S.A. Organizațiile de femei 
din Italia au lansat un apel la grevă 
si sint prevăzute noi acțiuni de pro
test pentru următoarele zile.

Reuniune S.E.L.A. In cap1' 
tala Venezuelei urmează să aibă loc, 
săptămina viitoare, o reuniune la ni
vel regional a statelor membre ale 
Sistemului Economic Latino-Ameri- 
can. Cu acest prilej, vor fi abordate 
aspecte ale poziției țărilor din zonă 
în probleme referitoare la agenda 
reuniunii U.N.C.T.A.D. — V, progra
mată pentru luna mai la Manila, în 
Filipine.

Un spectacol muzical 
festiv or8anizat de Fondul Națiuni
lor Unite pentru copii (UNICEF), cu 
prilejul lansării Anului internațional 
al copilului, a avut loc la sediul din 
New York al Organizației Națiunilor 
Unite. La manifestare și-au dat con
cursul interpreți de prestigiu. între 
care Olivia Newton-John, John Den
ver, Kris Kristopherson, Elton John 
și Donna Summer, precum și o serie 
de cunoscute formații, ca „Abba" și 
„Bee Gees", care, prezentînd piese 
in premieră, s-au angajat să renun
țe în favoarea UNICEF la toate 
drepturile ce li se cuvin de pe urma 
înregistrărilor.

Acord comercial Alba-
If(lljd* Fa Tirana a fost sem

nat Acordul cu privire la schimburile 
comerciale pe anul 1979 dintre guver
nele Albaniei și Italiei. Documentul a 
fost semnat de miniștrii comerțului 
exterior din cele două țări. Nedin 
Hoxha și Rinaldo Ossola.

Alegeri parlamentare par
în statul indianțiale în India.

Andhra Pradesh, din sudul țăriit 
s-au desfășurat, luni, alegeri parția
le pentru completarea a patru locuri 
rămase vacante in Camera deputați- 
lor (Lok Sabha) a parlamentului In
diei. Trei locuri au fost cîștigate de 
candidații partidului Congresul Na
țional Indian al fostului premier. In
dira Gandhi, iar unul de candidatul 
P.C. din India, informează agenția 
France Presse. Candidații Partidului 
Janata, de guvernămînt. nu au reușit 
să cîștige nici un loc.

O preocupare 
la scară
mondială

ANTIRI5IPA, RECUPERAREA 
MA TERIALELOR SECUNDARE

• O modalitate lucidă de a privi realitățile și viitorul
• „în natură nimic nu poate fi pierdut, totul trebuie re
cuperat" ® „Producția ar trebui planificată avindu-se 
în vedere și reciclarea materialelor secundare"

„Epoca risipei s-a încheiat. Există o conștiință tot mai puternică 
a faptului că risipa constituie un nonsens și că economisirea, reutilizarea, 
reciclarea si recondiționarea au devenit o necesitate — scrie 
„U.S. NEWS AND WORLD REPORT". Acum, fie că vor 
se află față în față cu un viitor in care cumpătarea va 
de viață".

revista
sau nu, oamenii 
deveni un mod

Intr-adevăr, pe toate meridianele, 
atît în țările sărace, cit și în țările 
bogate, în țările mai mici ca întin
dere sau în țările de dimensiuni con
tinentale, reciclarea, reintroducerea

în circuitul productiv a așa-numite- 
lor materiale secundare, adică a ma
terialelor care rămîn după prelucrare 
industrială în uzine și fabrici.

„Mine de aur“ în munți 
secundare

• Specialiștii apreciază că „munții" de materiale secundare sînt la fel 
de valoroși ca zăcămintele naturale. în Franța, bunăoară, ei reprezintă 
într-un an 35 000 tone de aluminiu, 20 000 tone de cupru, fier, crom și 
plastic, un milion tone de sticlă etc. Dacă aceste materiale ar fi recupe
rate, în special cele de mase plastice, hirtie și cupru, valoarea importurilor 
Franței ar putea fi redusă în 1980 cu 5 miliarde de franci I

• Calculele specialiștilor arată că numai recuperarea aluminiului din 
resturile menajere aruncate anual în S.U.A. ar însemna, pe plan valoric, 
recuperarea a 380 de milioane dolari.

• Revista „L’Express" scrie că în țările Europei occidentale, pentru 
a produce 150 milioane tone de oțel, furnalele dispersează în atmosferă 
3 milioane tone de pulberi, care conțin peste 150 000 tone de zinc și 
36 000 tone de plumb. De aici, imperativul recuperării acestor reziduuri 
minerale.

• Potrivit specialiștilor, din cantitatea de aluminiu virtual recuperabilă 
din munții de materiale secundare acumulați în S.U.A. s-ar putea construi 
18 700 avioane civile de transport de mare capacitate, iar prelucrarea 
deșeurilor de hîrtie din această țară ar salva de la tăiere o pădure de 
765 milioane de arbori.

O Resturile menajere sau gunoiul conțin 40 la sută substanțe orga
nice, 18 la sută hîrtie, 4 la sută mase plastice, 4 la sută sticlă, diverse 
procente de metale etc. Stadiul actual al dezvoltării științei și tehnicii 
permite ca peste 90 la sută din produsele rezultate de pe urma incinerării 
resturilor menajere să fie recuperabile : metale feroase și neferoase și 
aliajele acestor 
țigle) etc.

Deosebit de 
raport oficial al 
secundare este o formă lucidă de a privi realitățile și viitorul".

metale, sticlă, zgură (din care se fabrică cărămizi.

plastică este, în acest sens, formularea cuprinsă într-un 
Pieței comune : „Valorificarea reziduurilor, a materialelor

reprezintă o problemă de stringentă 
actualitate.

Astăzi, pe toate meridianele, „anti- 
risipa" se înscrie pe frontispiciul 
unor preocupări prioritare. O uriașă 
armată de cercetători este mobili
zată în acest sens în tot mai multe 
țări ale lumii. Știința și tehnica sînt 
chemate să smulgă risipei uriașe 
comori. în acest fel este pe punctul 
de a fi consacrat un nou principiu cu 
valabilitate universală : „In natură 
nimic nu poate fi pierdut, totul tre
buie recuperat !“

Ideea reciclării „materialelor secun
dare" — deșeurile industriale, restu
rile de materii prime și materiale re
zultate din diferite procese de pro
ducție — nu reprezintă însă o „des
coperire" a secolului nostru. De pildă. 
Karl Marx denunța, la vremea sa, 
risipa din industria textilă și argu
menta avantajele reintroducerii in 
circuitul economic a deșeurilor din 
bumbac. Numai că reciclarea meta
lului, a celorlalte materiale a fost 
multă vreme socotită ca nerentabilă. 
Acum însă, dincolo de unele impe
dimente izvorînd din costurile deo
camdată încă ridicate ale întregului 
proces al reciclării, acesta își relevă 
avantajele incontestabile. Argumen
tele care pledează în favoarea reci
clării se fac tot mai intens auzite.

în primul rind, reciclarea înseamnă 
recuperarea unor adevărate 
irosite.

în al doilea rind, reciclarea 
rialelor secundare" contribuie

tezaure

„mate- 
la eco-

nomisirea unor importante cantități 
de energie. Bunăoară, calculele specia
liștilor arată că energia necesară pen
tru a produce o tonă de oțel din re
ziduuri urbane (inclusiv energia ne
cesară pentru separarea și transpor
tul reziduurilor) reprezintă numai 14 
la sută din cea consumată în cazul 
tehnologiei „clasice" de fabricare din 
minereu de fier ; pentru cupru, cifra 
corespunzătoare este de 9 la sută, iar 
pentru aluminiu de 5 la sută. în eco
nomia S.U.A., reciclarea fierului, cu
prului și aluminiului ar contribui la 
economisirea echivalentului a 12,5 
miliarde de litri de benzină pe an.

La rîndul ei, reciclarea hîrtiei — 
comparativ cu fabricarea acesteia 
din material lemnos — ar putea, în 
principiu, să ducă la economisirea pe 
an a unei cantități de energie elec
trică egală cu producția a 16 centrale 
electrice, cu o putere instalată de 
500 MW fiecare !

în plus, reciclarea are efecte pozi
tive pe plan ecologic, rcducînd peri
colul poluării. De exemplu, reciclarea 
fierului evită poluarea atmosferei și 
a apei în zona furnalelor, oțelăriilor, 
laminoarelor, precum si apariția unor 
cantități importante de zgură. Astfel, 
experții arată că reutilizarea fierului 
vechi în oțelării duce la o diminua
re cu 86 la sută a poluării atmosfe
rice și cu 76 la sută a poluării apei, 
precum și la o reducere cu 40 la sută 
a consumului de apă și la virtuala 
eliminare a reziduurilor solide.

Pentru o
• DANEMARCA deține, la ora actuală, întîieta- 

tea mondială în domeniul valorificării reziduurilor 
chimice. în acest an se estimează prelucrarea în 
această țară a aproape 60 000 tone de produse 
chimice secundare.

• în U.R.S.S., la Leningrad, se construiește o 
mare uzină de reciclare care va prelucra întreaga 
cantitate de reziduuri solide ale orașului.

• O tehnologie cfe reciclare descoperită și ex
perimentată de cercetătorii din AUSTRIA permite 
obținerea, prin prelucrarea unei tone de reziduuri 
menajere urbane, a 330 kg de humus de înaltă 
valoare și eficiență pentru creșterea fertilității solu
lui.

• La uzinele Leuna din Halle (R.D. GERMANA), 
apele reziduale sînt folosite ca sursă pentru obți
nerea de materii prime. Aici se recuperează anual 
din apele provenite de la instalațiile de acid sa- 
licilic 265 tone fenol, 144 tone acid salicilic, 190 
tone hidrobenzen.

viitoare „strategie a
• SUEDIA — cunoscută producătoare de hîrtie 

pe plan mondial — are în vedere aplicarea unui 
amplu program de recuperare a hîrtiei din de
șeurile menajere și urbane.

• în FRANȚA a fost pusă la punct o tehnologie 
în vederea transformării în combustibil a resturi
lor menajere urbane. Procedeul constă în sorta
rea prealabilă a reziduurilor, fermentarea cu aju
torul unor culturi de bacterii specifice, deshidra
tarea și apoi măcinarea sub formă de pulbere 
fină a pastei astfel obținute și, în fine, reîncălzi- 
rea acestei pulberi, obținindu-se granule de com
bustibil. Tehnologia este experimentată cu succes 
în orașul 
reziduuri 
de tone 
4 000 de

• în ITALIA, la Roma, funcționează de aproape 
un deceniu și jumătate două uzine de valorificare 
a reziduurilor menajere. Aici sînt transformate

Laval, unde, din cele 18 000 tone de 
urbane acumulate anual, se obțin 10 000 
de granule, care asigură încălzirea a 
locuințe.

reciclării“
anual peste 500 000 tone de gunoaie în hirtie, 
nutreț pentru vite, compost, bare de fier și mase 
plastice. Această reciclare a reziduurilor asigură o 
compensare a cheltuielilor pentru saiubritatea 
orașului în proporție de pînă la 100 la sută.

• în R.F. GERMANIA a fost pus la punct un 
procedeu nou, prin care pot fi recuperate economic 
substanțele utile din pulberile și noroiul siderurgic, 
în acest fel, se vor putea reintroduce anual în 
circuitul productiv 450 000 
zinc și 7 000 tone plumb.

• Revista „Euroforum", 
preconizează ameliorarea 
zare a materialelor secundare și adoptarea în țările 
Pieței comune a unui cadru legislativ adecvat. 
„Trebuie să atacăm problema risipirii resurselor, 
conchide revista. Producția ar trebui proiectată 
avîndu-se în vedere și reciclarea materialelor secun
dare".

tone fier, 24 000 tone

publicată la Bruxelles, 
tehnologiilor de reutili-

lată de ce ideea reciclării 
materialelor industriale secunda
re cîștlgă o tot mai mare audien
ță, capătă o tot mai largă răspin- 
dire și aplicabilitate practică pe 
toate meridianele, devenind o 
problemă axială în strategia e- 
conomică a statelor. Este tot 
mai limpede că, în prezent, nici 
un stat, oricît ar fi de bogat, 
nu-și mai poate permite „luxul" 
de a continua vechea politică de 
ignorare a acestor mari resurse 
pe care le reprezintă materiale
le secundare industriale și a că
ror valorificare permite prelun
girea vieții bogățiilor naturale, 
din păcate limitate, ale Terrel.

Viorel POPESCU
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