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județ erou al muncii socialiste Admiterea în învătămîntul
Distincții ale Republicii con 
ferite pentru rezultate deo 
sebite obținute în muncă 
1976

Prin Decretul prezidențial nr. 103 
din 14 aprilie se conferă Organizației 
de partid a județului Cluj 
„Steaua Republicii Socialiste 
nia“ clasa I.

Ordinui 
Româ-

1977
Prin Decretul prezidențial 

din 27 iunie se conferă Organizației de 
partid a județului Cluj Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România“ clasa

1978
Prin Decretul prezidențial nr. 150 

din 28 iunie se conferă Organizației de 
partid a județului Cluj Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România“ clasa I.

nr. 178

superior în anul
Mai mulți cititori s-au adresat, în ultimul timp, redacției noastre, solici- 

tînd lămuriri privind concursul de admitere în învățămintul. superior din 
acest an. în legătură cu organizarea și desfășurarea concursului, am 
adresat cîteva întrebări tovarășului Stan SOARE, adjunct al minis
trului educației și învățămîntului.

1979
Prin Decretul prezidențial nr. 107 din 

29 martie se conferă Organizației de 
partid a județului Cluj titlul de Erou al 
Muncii Socialiste.

Ideea acestui reportaj 
s-a născut în dirrțineața în 
care ziarele publicau, pe 
prima pagină, Decretul 
prezidențial privind confe
rirea de distincții ale Re
publicii Socialiste România 
colectivelor cu cele mai 
bune rezultate în întrecerea

socialistă pe anul 1978. în 
fruntea tuturor, din nou, 
Organizația de partid a 
județului Cluj. Ne-am sim
țit îndreptățiți să ne propu
nem un traseu al muncii în 
acest județ-erou al muncii, 
îndreptățiți să alegem Clu
jul pentru itineearui, nostru

reportericesc și datori să 
încredințăm 
grafic ceva 
gîndi, de a 
a se zbate
meni, ajunși pentru a patra 
oară consecutiv pe treapta 
cea mai înaltă a podiumu
lui rezervat fruntașilor. -

plumbului tipo- 
din felul de a 
se frâmînta, de 
al acestor oa-

IN PAGINA A lll-A: Prezentăm principalele
dobindite de oamenii muncii din județul Cluj

căi de acțiune și realizări

1979
de 
si 

au

ÎN LIVEZI

— Au intervenit modificări in re
țeaua instituțiilor de invățămint su
perior ?

— Admiterea în învățămintul su
perior în anul 1979 se va organiza în 
aceleași instituții de învătămînt su
perior, facultăți, profiluri și speciali
zări ca in anul 
precedent. Preci
zăm însă că, po
trivit prevederi
lor Legii educa
ției și invătămîn- 
tului, pentru a- 
sigurarea accesu
lui mai larg la 
studii superioare 
al persoanelor ca
re lucrează ne
mijlocit în pro
ducție, se vor or
ganiza admiterea 
și școlarizarea in 
învătămîntul seral 
ciaUzări inginerești. Numărul 
rilor la secțiile 
la care se organizează admiterea in 
acest an se va afișa, la fel ca pentru 
toate specializările șl formele de în
vătămînt. la fiecare instituție de în
vătămînt superior.

— Cind va avea loc concursul ?
— Concursul de admitere în învă

tămîntul superior pentru anul univer
sitar 1979—1980 va începe, pentru toa
te formele de învătămint (zi. seral, 
fără frecventă) la 15 iulie 1979. La 
profilurile sau specializările la care 
•sint wevă'ztrte probe ■ preliminarii 
practice si de aptitudini, cu caracter 
eliminatoriu, concursul începe la 8 
iulie. Este vorba de probele de aptitu
dini de la învătămîntul superior ar
tistic. probele de desen de la învăță- 
m intui de arhitectură, probele orale 
de la facultățile cu profil filologic și 
probele de aptitudini sportiv- de la 
secțiile de educație fizică.

înscrierea la concursul de admitere 
se face la secretariatele facultăților.

în perioada 5—11 iulie. La profi
lurile (specializările) la care con
cursul începe la 8 iulie. înscrierile se 
fac în perioada 1—6 iulie. La pro
filurile Filozofie. Istorie si Științe ju
ridice înscrierea candidatilor se efec
tuează. ca și în anul precedent. între

® Acces mai larg la studii superioare candidatilor care 
lucrează nemijlocit în producție • Concursul se organi
zează pe instituții și facultăți, iar în cadrul acestora pe 
profiluri de învățămînt • Probele de concurs rămîn 
practic aceleași, conținutul disciplinelor fiind stabilit pe 
baza manualelor după care s-au pregătit, în anii respec
tivi de studiu, absolvenții liceelor din promoția 1979

tehnic si la spe- 
locu- 

serale de ingineri

1 si 5 iunie 1979. înscrierea candidati
lor pentru secțiile Flotei de pescuit o- 
ceanic de la Institutul de marină „Mir
cea cel Bătrîn11 din Constanta, precum 
si pentru locurile destinate Flotei de 
pescuit oceanic la specializarea Teh
nică piscicolă de la Universitatea din 
Galați, se face prin Departamentul 
industriei alimentare din Ministerul 
Agriculturii si Industriei Alimentare 
si prin întreprinderea de pescuit 
oceanic din Tulcea. pînă la 5 iunie.

— Care sint disciplinele pentru 
concursul de admitere din acest an 1

— Disciplinele pentru concursul de 
•admitere siht. aceleași ca în anul 1978, 
cu următoarele modificări : la învă- 
tămîntul de arhitectură cu durata de 
6 ani. in cadrul probelor de mate
matică se introduc si capitole de ana
liză matematică, concursul organi- 
zîndu-se distinct fată de învătămîn- 
tul de 3 ani (conductori arhitecti). 
unde se mențin probele din anul tre
cut : la învătămîntul agronomic, pre
cum si la profilurile Biologie si Far-

macie, nu se mai susțin probe 
concurs la disciplinele Botanică 
Zoologie. întrucît aceste discipline 
fost studiate de absolvenții actualei 
serii intr-un număr redus de licee, 
în rest disciplinele fiind cele din anul 
trecut ; în învătămîntul superior teh
nic și economic candidatii pot opta 
pentru o disciplină de specialitate 
(tehnologică) la alegere cu o disci
plină generală de concurs, dar nu
mărul disciplinelor tehnologice s-a 
restrins. fiind prevăzute numai dintre 

cele care au fost 
studiate în liceu 
de absolvenții 
promoției 1979 și 
pentru care exis
tă manuale.

Conținutul dis
ciplinelor de con
curs va fi preci
zat in broșura 
privind admiterea 
în învătămîntul 
superior, care va 
apărea în foarte 
scurt timp, prin 
indicarea manua

lelor după care s-au pregătit. în anii 
respectivi de studiu, absolvenții li
ceelor din promoția anului 1979 și a 
capitolelor care se cer din fiecare 
manual.

— In modul de desfășurare a con
cursului de admitere și in stabilirea 
rezultatelor concursului au intervenit 
schimbări față de anul trecut ?

— Nu. Ca și în anul 1978. concursul 
de admitere se organizează pe insti
tuții de învătămînt superior și facul
tăți. iar în cadrul acestora pe profi
luri de învătămînt. La învătămîntul 
seral de subingineri organizat in 
întreprinderi. Ia specializarea Conta
bilitate și economie agrară. învătă
mînt fără frecventă, precum si 
la profilurile Filologie. Muzică. 
Arte plastice și decorative și Artă 
teatrală, cinematografică și televiziu
ne. concursul se organizează pe spe
cializări și componente ale acestora.

Florica DINULESCU
(Continuare în pag. a V-a)

e timpul muncii fără răgaz, 
pentru ca pomii să rodească

îmbelșugat
A intrat în tradiție ca în fiecare 

an. la sfirșitul lunii martie, să 
desfășoare „Săptămina pomiculturii", 
perioadă in care au loc ample ac
țiuni de îngrijire și extindere a live
zilor cu un scop bine precizat — spo
rirea producției de fructe. Pe lingă 
însemnătatea economică a acestei ac
țiuni. ea are și un profund caracter 
educativ : cultivarea dragostei oame
nilor. indeosebi a tineretului, pentru 
pomi, pentru natură. Datele furnizate 
de organele agricole de specialitate 
arată că. în „Săptămina pomicul
turii11. desfășurată in acest an între 
<20 și 31 martie, au fost efectuate nu
meroase lucrări la care au participat 
zeci de mii de oameni. Lucrările au 
contribuit la extinderea livezilor, la 
creșterea vigorii si sănătății pomilor.

Cîteva cifre sînt concludente în a- 
ceastă privință. Au fost făcute lu
crări de tăieri la pomi pe 35 940 hec
tare ; 11 570 hectare cu livezi au fost 
fertilizate cu îngrășăminte naturale, 
iar pe alte suprafețe au fost aplicate 
ingrășăminte chimice. De asemenea, 
au fost plantați pomi pe 2 322 hectare 
și s-au modernizat prin îndesire li
vezi care totalizează 1 375 hectare. In 
județele Caraș-Severin, Constanța. 
Olt și Argeș au fost plantați cei mai 
multi pomi, iar lucrările de moderni
zare a plantațiilor sint avansate in 
județele Buzău. Arad. Dîmbovița și 
Gorj. La aceste realizări se adaugă 
plantările de pomi făcute de pionieri 
si uteciști. de-a lungul 
lor. pe lingă școli. în
și orașe. Pasiunea micilor pomicultori 
s-a dovedit a fi tot atit de mare ca 
și a celor care făuresc livezile inten
sive, plantații ce se realizează prin 
aplicarea noilor cuceriri ale științei 
și tehnicii horticole. Acum, cind po
mii dau in floare, oamenii se bucură 
și se vor bucura și mai mult cind le 
vor culege roadele.

S-au făcut multe lucruri bune în 
„Săptămina pomiculturii". Dar lu
crările de îngrijire a livezilor, de ex
tindere a plantațiilor nu s-au înche
iat, ci se vor prelungi pe întreg 
parcursul acestei primăveri. în uni
tățile agricole mai sînt de plantat 
3 338 hectare cu pomi, de arat si să
pat pămintul în jurul pomilor pe 
94 000 hectare, la care se adaugă și 
alte lucrări de sezon : fertilizarea

se
terenurilor, tăieri etc. — toate vizind 
sporirea producției de fructe în acest 
an si în anii ce vin.

După cum se știe, partidul și statul 
nostru acordă, în ansamblul măsuri
lor pentru dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii, o mare atenție 
pomiculturii, creării condițiilor nece
sare sporirii producției de fructe. La 
indicația conducerii partidului a fost 
elaborat programul dezvoltării po
miculturii, care prevede extinderea 
plantațiilor intensive de pomi și mo
dernizarea livezilor actuale. Actio- 
nînd ferm pentru îndeplinirea pre
vederilor cuprinse în acest program, 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare și organele agri
cole au datoria să asigure executarea 

și. de cea mai bună 
lucrărilor de îngrijire 

a pomilor din 
îndeplinirea

Ieri, în județul Ialomița s-au însămînțat ultimele suprafețe cu floarea- 
soarelui. Acum, la ordinea zilei este semănatul porumbului. în fotogra

fie : mecanizatori pe ogoarele C.A.P. Ograda

ANCHETA DE OPINII

Sensul și valoarea socială
a cercetării literare
Institutul de istorie și teorie literară „G. Călinescu" a pubiicat în 

ultimii ani lucrări de largă utilitate publică, instrumente de lucru 
indispensabile viziunilor sintetice asupra evoluției culturii și literaturii 
românești de-a lungul secolelor, cărți menite să înlesnească mai 
buna cunoaștere de către publicul străin a valorilor romanești.

Directoarea institutului, prof. univ. Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 
ne-a expus principiile care călăuzesc activitatea harnicului și com
petentului colectiv al acestui prestigios institut de cercetare :

șosele- 
comune

la timp 
calitate a 
a livezilor, 
rul caselor, 
tate a programelor de plantări, 
toată energia trebuie combătută ten
dința dăunătoare economiei naționale 
de a diminua numărul de pomi prin 
defrișări abuzive sau de a lăsa neîn
grijite unele suprafețe de livezi, atit 
în unități agricole socialiste, cit și in 
gospodării ale populației.

Pomicultorii — în general, oameni 
pasionați pentru îndeletnicirea lor — 
știu ce au de făcut pentru ba live
zile să crească tot mai frumoase, iar 
roadele pomilor să fie mai bogate si 
de bună calitate. Și cine efectuează 
acum bine și cu răspundere toate 
lucrările de sezon din pomicultură 

■ poate veni la toamnă cu sacul. Este 
vorba. în afara lucrărilor amintite, 
de efectuarea tăierilor de fructificare 
si formare a pomilor, aplicarea trata
mentelor pentru combaterea bolilor si 
dăunătorilor, prevenirea pagubelor 
pe care le-ar putea provoca brumele 
tîrzii de primăvară. Totodată, trebuie 
întreprinse în continuare măsuri 
energice pentru crearea de noi 
plantații de pomi si arbuști fructiferi, 
pentru modernizarea livezilor exis
tente.

Să nu precupețim nici un efort, să 
folosim din plin condițiile naturale 
favorabile ale tării noastre pentru a 
dezvolta continuu pomicultura, pen
tru a spori — cantitativ si calitativ 
— producția de fructe 1

I. HERȚEG

ju- 
în totali-

Cu Conștiința responsabilității
De la forța mecanică 

și de la noua orga
nizare se așteaptă 
totul acum, cînd 

creat aceste consilii 
agroindustriale de 
cooperatiste — spu- 
adunarea de consti- 
a consiliului unic 

Viorel Bunghez, 
Lehliu,

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE
în județul Botoșani a fost lansat 

un amplu program vizind construc
ția de locuințe moderne pentru spe
cialiștii de la sate, cu prioritate in 
localitățile în care își au sediile con
siliile unice agroindustriale. în acest 
scop au și fost stabilite amplasamen
tele viitoarelor construcții și s-au fi- 
nalizat documentațiile necesare pen
tru 174 apartamente ce urmează a 
se realiza în prima etapă. In pre
zent se află in curs de execuție

blocuri de locuințe, cu mai multe 
apartamente, la Trusești, Sulița, 
Virfu Cîmpului, Pomîrla, iar în cu- 
rind vor începe lucrările și la blocu
rile din comunele Albești, Coțușca și 
Ripiceni. De asemenea. în momentul 
de față se elaborează documentațiile 
tehnice pentru începerea in semes
trul al doilea al acestui an a încă 
300 de apartamente amplasate în 23 
de localități rurale din județ.

(Agerpres)

s-au 
unice 
stat și 
nea în 
tuire 
Lehliu 
director al S.M.A. 
președinte al biroului exe
cutiv si vicepreședinte al 
consiliului. E firesc să ne 
punem mari speranțe în- 
tr-o mai bună dotare a a- 
griculturii cu mijloace me
canice si intr-o mai rațio
nală folosire a acestora. 
Dar nu putem aștepta totul 
de la ele. Sîntem incă de
parte de clipa cind mașini
le vor face singure totul. 
Nicăieri in lume nu se în- 
tîmplă asta. Mașinile nu 
sînt decît ajutoarele noas
tre. Tot de noi. de oameni, 
depind acele recolte mari 
pe care le așteptăm după 
această nouă formă de or
ganizare. De noi. adică de 
seriozitatea cu care vom sti 
să folosim avantajele noii 
organizări11.

Am retinut această afir
mație. Și-am asezat-o la 
începutul rindurilor de fată, 
în care vrem să vorbim 
despre acea latură a mun
cii în agricultură, necu
prinsă în inventarele mij
loacelor de producție, nici 
in structurile organizatori
ce. dar care constituie, to
tuși. esențialul : conștiința, 
răspunderea.

O etapă nouă, calitativ 
superioară, corespunzătoa
re evoluției generale a so
cietății socialiste din Româ
nia, așa a fost conceput,

de către conducerea parti
dului nostru, acest eveni
ment de primă mărime 
pentru agricultura noastră. 
Referindu-se 
tovarășul
CEAUȘESCU
„Trebuie să punem un ac
cent deosebit pe creșterea 
spiritului de răspundere, pe

la aceasta.
NICOLAE

spunea :

tionare în planul concepții
lor. mentalităților.

Iată ce ne spunea, in a- 
Ceastă ordine de idei, o 
cooperatoare din Lehliu, 
Elena Scriba. sefâ de echi
pă : „Fată de acum 10—15 
ani. noi scoatem de pe fie
care hectar mult mai mult 
porumb. Pămintul este tot

Cîteva probleme netehnice ale., tehnicii 
marilor producții în consiliul unic 

agroindustrial

acela. dar țăranul nostru e 
altul...11.

firesc. Cînd pornești 
construiești o casă 
mai bună, mai fru-

întărirea ordinii si discipli
nei... Cred eă toti tovarășii 
vor înțelege bine că aceste 
măsuri, care în fond în
seamnă eforturi serioase 
din partea statului, din 
partea clasei muncitoare, 
vor determina si vor trebui 
să determine o creștere a 
răspunderii si îmbunătăți
rea activității in agricultu
ră".

Este 
să-ti 
nouă,
moașă decît cea veche, vei 
face totul cu mai multă 
răbdare si grijă, vei avea 
sentimentul concret că via
ta ta se va schimba si că 
tu însuti vel fi puțin altul, 
în afară de asta, orice 
schimbare spre bine în ac
tivitatea cuiva, oricît de 
bine concepută, se cere o- 
bligatoriu însoțită de o ati
tudine superioară fată de 
cerințele concrete ale aces
tei activități, de o perfec-

Evoluția rezultatelor 
muncii în agricultu
ră. odată cu per
fectionarea organi

zării și creșterea mijloace
lor tehnice, a fost deci. 
Si pînă acum, in mare par
te, un rezultat al preface
rilor petrecute în însăși 
structura omului. în condi
ția lui socială, morală, pro
fesională. Elena Scriba ne 
spune mai departe : „Eu 
zic că se poate mai mult 
și mai bine. Lucrez în cimp 
de aproape 40 de ani. le-am 
apucat pe toate, si bune si 
rele, și știu că am mers în 
sus, pentru că și partidul, 
și noi am vrut așa, și-am 
tot învățat cum să muncim 
mai bine, cum să fim mai 
buni. mai conștiincioși". 
Conștiința unei schimbări 
în atitudinea fată de muncă 
există, a existat încă din 
prima clipă a ființării con-

siliilor unice agroindustria
le. Asistînd, la Lehliu la 
ședința de constituire i-am 
ascultat cu atenție pe vor
bitori. Ei au spus multe lu
cruri în legătură cu aspec
tele tehnice, organizatorice, 
ale activității ce-i așteaptă. 
Dar aproape întotdeauna au 
zăbovit și asupra ideii căe 
necesar și un fel nou de a 
gindi.

Ing. Ștefan Zainea. di
rectorul I.A.S. Lehliu : 
„Noi avem acum și vom 
avea mereu de rezolvat 
problemele curente ale 
muncii noastre. Care sînt 
Si or să fie multe, mereu. 
Dar. deși n-o să ni se pară 
urgentă, cred că nu trebuie 
să scăpăm nici o clipă din 
vedere educația, problema 
felului în care gîndește fie
care despre atribuțiile lui".

Ing. Petre Mărculescu, 
inginer-șef la C.A.P. Dor 
Mărunt : .... și peste toate
acestea (vorbise despre as
pectele concrete, de la ei. 
ale noii organizări — n.n.) 
eu consider că trebuie să 
ne gîndim cum să facem ca 
fiecare cooperator sau trac
torist să devină cu adevă
rat un foarte bun si griju
liu gospodar cu treburile 
noastre, ale obștii, să gos
podărească în interesul co
lectivității11.

Constantin Popa, preșe
dintele C.A.P. Dor Mă
runt : ..Să nu ne culcăm pe 
o ureche si să dormim la 
umbra unor rezultate mai 
vechi. Că rostul aces-

Mihai CARANFIL
Mihai V1ȘO1U

(Continuare în pag. a Il-a)

— Cum cercetarea de istorie lite
rară tine de știința și metoda isto
rică, o putem considera ca pe una 
din activitățile care și-au, înnoit 
natura extinzîndu-și funcțiile' : cer
cetătorii care o întreprind nu mai 
studiază în arhive și biblioteci cu 
sentimentul izolării sau insuficien
ței sociale. Lumina și aerul tare al 
prezentului intră în depozitele de 
documentare și texte, integrîndu-le 
eforturilor, necesităților și aspirați
ilor întregului po
por. Ele intră ar- -----------------------
monios 
nea de 
care 
politica 
lui și 
nostru în 
varea tuturor pro
blemelor, inclu- — 
siv a celor pri
vitoare la cultura 
aceea, orice cercetare 
rară este subsumată 
a centrării tuturor ] 
prezent și actualitate, în social și în 
politic. De aceea, orice fragment de 
cercetare se află într-o 
consonanță cu direcțiile 
ale cercetării în cîmpul 
umane și sociale, răspunzînd și slu
jind intereselor întregii societăți. De 

imediate 
de isțo- 
exigențâ 

scopul

ediția de Opere 
vol. IV, teatrul, 

Foarte utile

în viziu- 
ansamblu 

călăuzește 
partidu- 
statului 

rezol-

Convorbire cu 
Zoe DUMITRESCU 

BUȘULENGA 
directoarea Institutului de istorie 
și teorie literară „G. Călinescu'1

națională. De 
! de istorie lite- 

rodnicei idei 
preocupărilor in

profundă 
generale 
științelor

aceea, sarcinile noastre 
reclamă aducerea cercetării 
rie literară la nivelul de 
al necesităților actuale, în 
descoperirii legităților profunde ale 
culturii românești 
ei de dezvoltare, 
ganică cu datele 
patriei.

— Concret, care 
mari aflate în lucru in cadrul insti
tutului ?

— Continuă elaborarea și publi
carea Bibliografiei analitice a lite
raturii române vechi, a Bibliografiei 
analitice a relațiilor literaturii 
române cu literaturile străine, a unui 
volum privind Literatura română 
contemporană coordonat de Marin 
Bucur. Un volum de cercetări privi
toare la Teoria literaturii este coor
donat de N. Balotă, ediția de Opere 
de B. P. Hașdeu. coordonată de Al. 
Săndulescu, are gata vol. I cuprinzînd

opera literară, iar 
de V. Alecsandri 
de Roxana Sorescu. 
sînt și volumele din seria de Manu
scrise și documente literare, coordo
nate de Paul Cornea.

Desigur, atenția și eforturile noas
tre se concentrează acum mai ales 
în direcția colaborării la marile 
opere de sinteză. Cu mobilizarea 
tuturor forțelor din învătămîntul 
superior de specialitate și din cer

cetare (aduse 
laolaltă prin vas
tul proces al in
tegrării), cu me
todologia cea mai 
nouă, se elaborea
ză acum volu
mele Tratatului 
de istoria litera
turii române în 
cadrul Institutu

lui de istorie și teorie literară 
„George Călinescu". Va trebui să 
fie una din cele mai utile realizări 
ale cercetării în domeniul istoriei 
literare, o demonstrație a modului 
cum studiul literaturii poate sluji 
ca instrument al atestării vechimii 
și originalității culturii poporului 

în contextul continentului, 
și a sincronismului 
cu cea europeană, 
vastă sinteză care

acestei 
în a- 
înfăți- 
într-o

și ale direcțiilor 
în consonanță or- 
întregii istorii a

sînt acum temele

român 
precum 
culturi 
ceastă
șează fenomenele de cultură 
expresivă interferență și într-o ne
contenită devenire, intr-un adevă
rat flux (viziune nouă, nefolosită 
pînă acum în nici o istorie literară), 
s-au strîns rezultatele muncii 
pînă acum a atitor generații 
cetători.

Documente, manuscrise, 
grafii, date ale ultimelor 
grafii privitoare la scriitori
rente, iconografie au fost puse la 
contribuție intr-un susținut efort 
de convergență pentru ca tezele ela
borate 
în chip 
strație 
siuni.

S-a elaborat, de asemenea, în insti-

de 
de cer-

biblio- 
mono- 
și cu-

de partid să se regăsească 
firesc în această demon- 

științifică de mari dimen-

C. STĂNESCU
(Continuare in pag. a IV-a)
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Din inimă 
pentru 
inimă

I
I

I
I
I
I
I
I
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Corespondentul „Sclnteii" pen
tru județul Maramureș. Gh. 
Susa, a primit vizita învățătoa
rei Melania Toca din Baia Mare, 
care i-a spus : „De 10 ani de zile 
nu am mai putut tine lecții din 
cauza unei boli grave de inimă. 
Boală care îmi lăsa putină spe
ranță de viată. într-o stare de 
nedescris am ajuns pe masa de 
operație la clinica de chirurgie 
cardiovasculară din Tg. Mureș. 
Aici, o echipă de medici de înal
tă ținută profesională și oameni 
de omenie — Radu Deac, Mihail 
Liebhart și Istvăn Kerek — 
m-a readus la viață după o 
foarte complicată intervenție 
chirurgicală. Aș ruga să se 
transmită și prin ziar salvatori
lor mei gindul cel bun de mul
țumire pentru că mi-au redat 
sănătatea și speranța să-mi pot 
crește fetita șl să mă întorc în 
mijlocul școlarilor, la lecții".

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Dacă 
ar vedea 
Dosoftei...

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Cititorul nostru Liviu Militaru 
din Arad ne trimite o ilustrată 
color însoțită de următoarea ex
plicație : „După cum vedeți, 
ilustrata este foarte frumoasă 
și culorile armonios îmbinate. 
Nici nu se putea altfel. Ea re
prezintă un colt pitoresc din 
Arad : podul arcuit ca o arioă 
de lăstun peste Mureș, apa lim
pede, salcia pletoasă și, în pla
nul al doilea, cupola de la Pa
latul culturii. Pină aici, toate 
bune. Altul e baiul. Adică ex
plicația dată pe verso. Se zice 
acolo că in poză n-ar fi ce este, 
ci... „Casa Dosoftei" din Iași. 
Eu n-am nimic cu Iașiul, care 
este un oraș foarte frumos, nici 
cu casa lui Dosoftei, care a 
fost unul din ctitorii culturii 
noastre. Dar dacă ar vedea bă- 
trinul Dosoftei..."

...ar citi pe respectiva ilustra
tă numele celor două instituții 
respectabile ce o girează : edi
tura „Meridiane" și tipografia 
„Arta grafică". De la ambele se 
așteaptă o explicație.

I
I
I
I
I
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Cu 
anticipație

I
I

I
<

I

în-

I
I
I
I
I
I
I
I

— Căutați o cameră de 
chiriat ? Ați niftitrit ia-tancr •
am o cameră' a-ntîia, pot si vă 
fac acest serviciu, dar cu o con
diție : 
cipat.

Așa 
de pe 
București să facă negoț cu ca
mera respectivă. Spunem „ne
goț", pentru că I.M, profitînd 
de buna credință a unor oameni 
care aveau intr-adevăr nevoie 
vremelnică de o cameră închi
riată in astfel de condiții, plă
teau anticipat chiria cerută. Dar, 
exact după o lună de zile, a- 
celași I.M., căruia la început 
gura-i era numai miere, deve
nea subit irascibil și, sub dife
rite pretexte. îi alunga din ca
meră pe respectivii chiriași.

Povestea s-a repetat de cinci 
ori, încasind de la tot atitia 
„chiriași" sume între 2 500 și 
6 000 lei. Cu anticipație.

Acum, I.M. se află in cerceta
re la circa 6 miliție. Sintem 
curioși să știm dacă va putea și 
acum „anticipa" cam ce-l 
teaptă.

să-mi plătiți chiria anti- 
pe un an de zile...
a început Ion Mițulescu 

șoseaua Pantelimon din

aș-

I
I

Cînd 
împrumuți 
o carte...

I
I
I
I
I
I
I

în frumoasa stațiune balneo
climaterică Slănic-Moldova — 
ca de altfel in toate stațiunile 
montane și de pe malul mării 
— există o bibliotecă pentru cei 
venifi la odihnă și tratament. 
De biblioteca din Slănic-Moldo
va răspunde A. Lupașcu, de la 
care poșta de ieri ne-a adus ur
mătoarea semnalare : „Cu deo
sebită bucurie ii intimpinăm pe 
toți cei care trec pragul biblio
tecii, ca să-i împrumutăm cu 
cite o carte, ti împrumutăm și-l 
rugăm pe fiecare să ne-o resti
tuie la plecare. Din păcate, mai 
sint și unii care «uită» și pleacă 
acasă cu cărțile noastre la ei".

Bibliotecarul din Slăntc-Mol- 
dova ne-a trimis o întreagă listă 
cu astfel de „uituci", tn speran
ța că vor scăpa d.e amnezie, nu-i 
vom menționa aici cu nume și 
prenume. Deocamdată.

I
I
I
I
I
I
I
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Unde ești, 
Teacă ?

Directorul Întreprinderii 
geamuri Buzău, ing. 
Corneanu, trimite pe 
rubricii noastre o... adresă, din 
care reproducem textual : „Vă 
rugăm să ne sprijiniți prin 
«Faptul divers», punind în aten
ția cititorilor pe un fost lucră
tor al întreprinderii '
care este debitor pentru 
judiciu...".

Aflăm, in continuare, că res
pectivul, pe nume Cezar Teacă 
Stănescu. după ce a adus între
prinderii buzoiene un prejudiciu 
de cîteva mii de lei, și-a luat 
picioarele la spinare și pe-aci 
ți-e drumul. Tinind cont că a 
plecat de la o întreprindere de 
geamuri și cinstea îi este ame
nințată să se facă cioburi, cine 
îl întîln-ește sau știe unde se află 
este rugat să-i pună... oglinda 
adevărului in fată și să-i în
drepte pașii pe calea cea bună.

de 
Andrei 
adresa

noastre 
un pre

I
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IPetre POPA

și corespondenții „Scînteii'
M MMM» «MM. MMM. -M-J

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Paguba a fost retuperată, 

dar numai parțial

„De cîțiva ani, președinte al 
C.A.P. Ticvaniu Mic — Caraș-Se- 
verin este inginerul Guțu Bănică. 
Și tot de atunci cooperativa noastră 
nu se mai dezvoltă ca înainte, ba 
chiar a ajuns să nu-și îndeplinească 
nici planul1' — se arăta într-o scri
soare adresată secretarului general 
al partidului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Autorul relata 
că de cînd au plecat, din cauza 
președintelui C.A.P., inginerul Mișa 
,.de la cultura mare și inginera 
Turdi, de la grădina de zarzavat, 
nu mai produce pămîntul nici grîu, 
nici porumb și nici zarzavat, ca mai 
înainte. Din sectorul zooteh
nic se fură vitei, oi. porci, iar 
cai au rămas doar 4 din 20".

Bineînțeles că în scrisoare se ară
tau și cauzele care au dus la 
această situație. în primul rind, 
președintele, în loc să se ocupe de 
bunul mers al treburilor obștești, 
bea peste măsură ; în fiecare dimi
neață, cînd se duce la cooperativă, 
trece pe la magazinul mixt și „dă 
pe Eît cîteva deturi cu țuică, apoi 
continuă și peste zi. Or, un om nu 
poate să facă două lucruri deodată : 
să și bea, să facă și treabă. Așa că 
președintele nostru a ales-o pe 
prima. în dauna intereselor coope
rativei".

Dintr-un răspuns al Comitetului 
județean de partid și al Direcției 
generale a agriculturii din Caraș- 
Severin rezultă că. într-adevăr, 
in activitatea de planificare si 
conducere a activității econo- 
mico-organizatorice a C.A.P. Tic
vaniu Mic au existat deficiențe le
gate de stilul și metodele de muncă 
defectuoase adoptate de consiliul 
de conducere, personal de președin
tele Guțu Bănică. Datorită acestora, 
în anul 1978 nu s-a realizat nici un 
indicator economic. Este adevărat 
că președintele C.A.P. consumă 
frecvent băuturi alcoolice, fapt 
pentru care nu a controlat munca 
în unitate, ajungîndu-se la mari 
lipsuri, în special în sectorul zoo
tehnic, unde numai anul trecut au

lipsit 376 ovine, în valoare de peste 
207 mii lei, 788 kg brinză etc.

Din cauza slabului control efec
tuat. a favorizat sustragerea si 
schimbarea de către ciobanii C.A.P., 
în cîrdășie cu șoferul gospodăriei, 
a 239 ovine. (în răspuns nu se pre
cizează cine anume a efectuat un 
slab control — deși, este adevărat, 
în context este vorba despre pre
ședintele C.A.P. Socotim însă că ar 
fi fost cazul să se analizeze și in 
ce măsură si cum s-a efectuat 
controlul din partea organelor ju
dețene asupra felului cum merg 
treburile la C.A.P. Ticvaniu Mic, 
cum muncesc președintele si 
alte cadre cu munci de răs
pundere, cum se dezvoltă coopera
tiva. Pentru că Bănică nu mun
cea de-o lună, două ca președinte, 
ci de aproape 5 ani, timp în care 
nu trebuia să -se aștepte sesizări 
pentru a se lua măsuri — n.n.).

Verificîndu-se gestiunea econo- 
mico-financiară, activitatea unor 
cadre de conducere ale C.A.P., s-au 
constatat neregulile menționate, 
pentru care s-au luat următoarele 
măsuri: au fost sancționați în ple
nara comitetului comunal de partid, 
cu vot de blam și avertisment, 
Guțu Bănică, președintele C.A.P., 
Ana Mera, contabil-șef, Ion Man- 
gea, brigadier zootehnic. A fost 
destituit din funcția de președinte 
G. Bănică și schimbat brigadierul 
zootehnic. S-au întocmit decizii de 
reținere în seama celor trei a su
mei de 94 100 lei, ce reprezintă im- 
putații pentru animale nedespăgu
bite de ADAS ; s-a făcut plîngere 
penală împotriva șoferului C.A.P. 
pentru Instituirea sechestrului asi
gurător pentru 174 ovine ; s-au 
preluat de către C.A.P. 89 ovine 
de la ciobanul Ion Hărșan, căruia 
i s-a întocmit și dosar penal. în 
încheierea răspunsului se subliniază 
că. în urma acestor măsuri, paeuba 
adusă C.A.P. se acoperă în totali
tate. Desigur, este vorba de paguba 
cauzată de furturi, dar cele cauzate 
de nerealizarea sarcinilor de plan 
este greu să mai poată fi recu
perate.

echipei de handbal, a fost ridicată 
de către un economist pe bază de 
delegații false și predate tot con
tabilului șef, care la rîndul său a 
dat 1 500 lei unei membre a echi
pei și 3 000 lei președintelui aso
ciației sportive pentru a fi distri- 
buiti membrilor echipei.

Spre a se ascunde ilegalitatea si 
spre a induce în eroare organele 
bancare, s-au făcut falsuri in 
statele de plată, s-au întocmit 
delegații în alb pentru ridicări de 
bani de la casierie semnate in fals 
etc. Referindu-se la afirmația din 
sesizare privind comportarea con
tabilului șef, în răspuns se afirmă 
că acesta este lipsit de experiență 
și nu folosește metode principiale 
în relațiile de muncă cu subalter
nii. Datorită acestui fapt s-au creat 
disensiuni în cadrul acestui com
partiment de muncă.

Pentru îmbunătățirea activității 
la această unitate și prevenirea pe

viitor a comiterii de ilegalități, se 
precizează în încheierea răspunsu
lui, s-au luat următoarele mă
suri : au fost atenționați, de se
cretariatul comitetului județean 
de partid, secretarul comitetului 
de partid și directorul I.C.H. ; co
mitetul de partid al I.C.H. a sanc
ționat cu mustrare pe directorul 
stației de utilaj naval Constanța, 
Dumitru Tonală, care a fost si re
trogradat din funcție pe timp de 
2 luni ; a fost, de asemenea, sanc
ționat pe linie de partid inginerul 
sef Romulus Manea si contabilul 
șef Viorel Băloiu, ultimul fiind și 
înlocuit din funcție. Comitetul 
de partid a sancționat si înlocuit 
din funcția de secretar al comite
tului pe Gunter Schatz, șeful 
biroului retribuire. S-a mai hotă- 
rît definitivarea cercetărilor pe 
linie financiar-contabilă de către 
organele de stat și stabilirea mă
surilor corespunzătoare.

Sovata, „stațiunea lacurilor tera
peutice". constituie și în această 
perioadă cea mai indicată adresă 
pentru tratarea afecțiunilor gineco
logice. reumatice, ale sistemului 
nervos periferic. în disfunctiuni și 
insuficiente endocrine, in stări ade- 
rentîale cronice ale seroaselor in
flamate etc.

Lacului helioterm Ursu. un veri
tabil miracol al naturii, unic în 
Europa — factor natural pe care 
se bazează tratamentul balnear — 
i se adaugă apele cu efecte la fel 
de tămăduitoare ale celorlalte pa
tru lacuri din Sovata : Aluniș. Ne

gru. Roșu. Verde. Ele au o apă clo- 
rurosodică cu o concentrație ce va
riază intre 77—213 g/1. O modernă 
și complexă bază medicală, elegan
tele hoteluri ..Sovata". ..Aluniș", 
„Căprioara", vile cu o arhitectură 
specifică, atrăgătoare asigură con
diții deosebite de cazare.

Biletele pentru cură balneară sau 
odihnă pentru Sovata se. pot obți
ne ațît prin . agențiile si filialele 
oficiilor județene de turism din în
treaga tară, precum și la comitete
le sindicatelor din întreprinderi și 
instituții.

Apele Arieșului Mit—in matca lor

Mai mulți cetățeni din satul Casa 
Iancului, județul Alba, au trimis 
Comitetului Central al partidului o 
scrisoare în legătură cu o veche 
dorință a lor : luarea unor măsuri 
de consolidare a malului riului 
Arieșul Mic — pe raza satului — 
a cărui matcă s-a lărgit, distrugînd 
o bună parte din finețe. „în 
urmă cu cîtiva ani. arătau ei. 
am luat măsuri și am făcut ce am 
putut noi, dar se simte nevoia unui 
ajutor de specialitate. Am tot se
sizat necazul nostru la consiliul

popular comunal, dar măsuri con
crete nu s-au luat".

în răspunsul Comitetului județean 
Alba al P.C.R. se precizează că cele 
sesizate de cetățeni sînt reale. Ca 
urmare. Oficiul de gospodărire a 
apelor a întocmit un proiect de 
execuție a lucrărilor hidrotehnice 
în vederea consolidării malului 
afectat de rîul Ariesul Mic. Proiec
tul a fost aprobat de Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean Alba. în încheierea răspun
sului se subliniază că amenajarea 
malului este în curs de execuție.

Faptele sint tiare, 

expertizele insa continuă

Conștiința responsabilității
(Urmare din pag. I)

Falsurile le futeau tei puși 

să apere legalitatea

Verificînd o sesizare adresată C.C. 
al P.C.R. privind unele falsuri, 
abuzuri comise la stația de utilaj 
naval a întreprinderii de construcții 
hidrotehnice din Constanta, acti
viști ai Consiliului județean și mu
nicipal Constanța de control mun
citoresc al activității economice si 
sociale, lucrători ai filialei Băncii 
Naționale și Inspecției teritoriale 
financiare de stat au constatat ur
mătoarele : în anul trecut, din fon
dul de premiere pentru realizări 
deosebite în muncă, s-a creat în 
mod ilegal un fond de 10 500 lei, din 
inițiativa conducerii stației în cola
borare cu președintele sindicatu
lui. Din acest fond, suma de 6 000 
lei a fost utilizată pentru protocol

și aprovizionare, iar diferența de 
4 500 lei pentru stimularea acti
vității sportive a echipei feminine 
de handbal, din cadrul asociației 
„Hidrotehnica". în răspuns se men
ționează că pentru crearea fondu
lui de 6 000 lei s-au acordat premii 
a cîte 1 000 lei unui număr de 6 
persoane, după care acestea au fost 
convinse să predea banii contabi
lului șef. Banii s-au cheltuit la 
masa festivă a consiliului oame
nilor muncii. pentru procurarea 
de alimente, băuturi, țigări stră
ine etc. (acesta era deci capitolul 
aprovizionare — n.n.) de către
contabilul sef si șeful birou
lui retribuire. Suma de 4 500 
lei, reprezentînd premii acordate

Comitetului Central al P.C.R. i 
s-a trimis o sesizare din județul 
Gorj, în care se arăta că Ia Aso
ciația economică intercooperatistă 
Bălești s-au comis o serie de abu
zuri și ilegalități, acte de necinste 
care au dus la prejudicierea avu
tului obștesc cu multe sute de mii 
de lei. în legătură cu acestea nu 
mai există nici un dubiu, relata 
autorul, întrucît faptele au fost 
discutate și la unele ședințe de 
la județ. Altceva intrigă și anume 
că. deși a trecut mult timp. încă 

,nu. s-au luat măsuri de pedepsire 
a celor vinovați;

în răspunsul său, Comitetul ju
dețean Gorj al P.C.R. precizează 
că în aprilie 1978 filiala Băncii pen
tru agricultură si industrie alimenta- 
ră-Gori a efectuat o verificare eco- 
nomico-financiară la A.E.I. Bă
lești pentru perioada ianuarie 1977 
— 21 martie 1978. Cu această oca
zie s-a stabilit că Ion Pîrvulescu, 
tehnician la această asociație, Îm
preună cu o echipă în subordine, 
formată din 10 muncitori instala
tori, a încasat de la C.A.P. Văgi- 
nești suma de 102 217 lei, reprezen
tînd manoperă pentru lucrări care 
nu s-au efectuat. De asemenea, 
el a acordat muncitorilor retribu
ție reprezentînd manoperă în sumă 
de 128 152 lei pentru lucrări ce nu 
au fost executate la C.A.P. Cioca- 
dia. Ulterior, o parte din valoarea 
lucrărilor ce nu s-au executat la 
cele două obiective a fost recupe
rată. Pentru stabilirea reală a pre

judiciului cauzat celor două uni
tăți, în prezent se efectuează ex
pertiză tehnică, urmînd ca în func
ție de rezultatele acesteia să se 
dea soluția. Menționăm că I. Pîr
vulescu are dosar de cercetare pe
nală la miliție și, în funcție de re
zultatul expertizei, se vor face 
propuneri corespunzătoare — se 
precizează în încheierea răspun
sului.

NOTA. După cum este nor
mal, organele de stat își vor 
face, datoria și, potrivit legilor 
țării noastre, se vor adopta mă
suri legale. Dat fiind insă fap- 

■ tul xa cercetările și concluziile 
ia care a ajuns Banca pentru 
agricultură și industrie alimen
tară Gorj, după cum se afir
mă in răspuns, datează de un 
an de zile, este limpede că sesi
zarea se dovedește a fi înte
meiată.

Fiind vorba despre păgubirea 
avutului obștesc, de necesitatea 
restabilirii legalității, era nece
sar să se procedeze cu mai mul
tă operativitate la definitivarea 
dosarului de cercetare, tn con
secință, întrucît nu se mențio
nează nici un termen de solu
ționare a acestui caz, s-a cerut 
Comitetului județean Gorj al 
P.C.R. ca răspunsul, din acest 
punct de vedere, să fie reconsi
derat, stabilindu-se totodată cau
zele tărăgănării.

Neculai ROȘCA

Vedere din orașul Moinești, județul Bacâu

BBBBBBBB^BQ ■ ■ ■ ■
Cine nu are nevoie, din cînd în 

cînd, măcar de o reparație, mai mare 
sau mai mică, la casa în care locu
iește ? Dacă luăm in considerare fap
tul că în prezent două treimi din 
populația țării locuiește în case con
struite în ultimele trei decenii, că 
fondul locativ de stat este în continuă 
creștere, apare cit se poate de lim
pede importanța pe care o au servi
ciile de reparații în structura presta
țiilor pentru populație.

în fiecare județ și In municipiul 
București funcționează cîte o între
prindere sau grup de întreprinderi 
de gospodărie comunală si lo- 
cativă. care au ca . principale sar
cini administrarea si întreținerea 
fondului locativ de stat. Fiecare din 
aceste întreprinderi are servicii anu
me constituite, pentru a executa re
parații și locatarilor care sint chiriași 
în casele statului. Așadar, din punct 
de vedere organizatoric, serviciile 
sint puse la punct. Cum se petrec 
însă lucrurile în practică ?

Nu toate aceste întreprinderi jude
țene se achită cum trebuie de atri
buțiile lor. Anul trecut. în 7 ju
dețe nu s-a realizat planul la 
reparații și întreținere a fondului lo
cativ de stat. Motivele invocate de 
factorii din conducerea acestor între
prinderi : lipsa unor materiale sau a 
forței de muncă. Nu spune nimeni că 
nu apar. într-un moment sau altul, 
și asemenea greutăți. Dar faptul că 
celelalte peste 30 de întreprinderi si
milare din țară. Care au fost aprovi
zionate în aceleași condiții ca 
Si cele 7 in cauză, si-au îndeplinit

planul probează că nu greutățile in
vocate au „cîntăriț" decisiv in balanța 
situației amintite. Dacă întrebi, de 
pildă, cum stau respectivele între
prinderi cu realizarea indicatorului 
„lucrări pentru diverși colaboratori", 
constați. cu sur
prindere. că abso
lut nici una din 
conducerile aces
tor întreprinderi 
nu se mai „plin- 
ge“ nici de lipsa 
materialelor, mei 
a forței de muncă. 
Dimpotrivă, afli 
că la acest capi
tol se raportează 
depășiri spectacu
loase. întreprin
derea județeană 
de gospodărie co
munală si locativă 
Brăila (I.J.G.C.L.) 
este un astfel de 
exemplu. Anul 
trecut, ea a reali
zat planul Ia re
pararea și întreținerea fondului lo
cativ de stat în proporție de numai 
84,6 la sută. în schimb, la alte lu
crări executate la „terți", planul 
l-a depășit de aproape... 10 ori. 
în situații asemănătoare se află și 
întreprinderile de gospodărie comu
nală și locativă din județele Buzău, 

Dolj. Neamț. Teleorman. Botoșani s.a.
— Care sînt cauzele care au de

terminat nerealizarea planului de 
reparare și întreținere a locuințelor 
statului, mai ales că orașul Brăila

se confruntă cu probleme d’in acest 
punct de vedere ? — îl în
trebăm pe tovarășul Mișu Grigore, 
directorul întreprinderii județene de 
gospodărie comunală si locativă.

— Pentru că n-am cheltuit banii

drept, ne-au solicitat să executăm 
cu materialele noastre. Dacă refuzam, 
n-am fi asigurat folosirea forței de 
muncă, nu ne-am fi îndeplinit planul.

Așadar. în loc să facă totul pentru 
a-șl îndeplini menirea pentru care

tor consilii este să urcăm și mai sus, 
să muncim și mai bine".

Asemenea lucruri au spus toți. 
Pentru că fiecare își pune in 
acest început de drum speranța 
unui salt calitativ. Discutam cu 

tovarășul Gheorghe Ivan, președin
tele Consiliului unic agroindustrial 
Lehliu, organizatorul de partid.

— Vedeți dumneavoastră, ne spu
ne el. problema atitudinilor, di
verse. individualizate, fată de muncă 
nu e deloc nouă aici. Avem oameni 
minunați, care știu să facă din mun
ca lor o chestiune de onoare, de înal
tă datorie fată de colectivitate. Coo
peratori. tractoriști, lucrători din 
I.A.S.. specialiști. Multi. Acum, chiar 
în aceste zile, am văzut aici oameni 
inimoși. însuflețiți de ideea unei îm
bunătățiri radicale a activității. I-am 
văzut, de exemplu. De tînărul ingi- 
ner-șef Marin Stoian de Ia C.A.P. 
Lehliu-sat și pe soția lui, ingineră și 
ea. tot acolo, șefă de fermă. Au reu
șit să convingă conducerea coopera
tivei să ia toate măsurile pentru ca 
grădina de legume să pornească bine. 
Contracte pentru răsaduri timpurii, 
alergătură, insistentă pentru o pro
ducție proprie de răsaduri, totul pen
tru o producție mare si la timp. Nici 
o clină de delăsare, amîndoi sînt 
cuprinși parcă de o febră a muncii 
pentru mai bine. în pregătirea cam
paniei, în toate. Insistă, analizează, 
argumentează. organizează... Sînt 
amindoi localnici si tin la satul lor, 
au văzut în sistemul nou de orga
nizare exact ceea ce este — un pri
lej pentru redresarea cooperativei....
Dar de ce nu se întimplă același Iu-' 
cru cu alti doi ingineri, de la Săpu- 
nari. tot soți, tot localnici ? Sint 
parcă fără vlagă, plictisiți, preocu
pați mai mult de treburi personale... 
Cei de la Lehliu sînt tot timpul prin
tre oameni, cei de la Săpunari se 
trag mereu spre birou. Vedeți ? Men
talități. atitudini diferite. E un exem
plu. Găsim si printre cooperatori și 
printre mecanizatori asemenea exem
ple. Ce am avea de făcut ? Cum ve
deți, sarcinile noastre nu sînt strict 
tehnice și organizatorice. Trebuie să 
ne ocupăm de oameni, de felul lor de a 
gindi. Dacă e să pornim într-o acțiu
ne ca asta de la care așteptăm un 
salt calitativ al muncii în agricul
tură. o revoluție cum spunea tova
rășul Nicolae Ceausescu, atunci și 
de aici trebuie început, de la con
cepțiile despre muncă.

— Aveți în vedere ceva concret ?
— Cîte ceva. da. Pentru început, 

dezbateri în organizațiile de partid. 
Apoi acțiuni pe alte planuri. Spre 
exemplu, privind pregătirea si con
știinciozitatea profesională a meca
nizatorilor, a tuturor celor care se o- 
cupă de mecanizare. Vedeți, noi a- 
vem și mecanizatori calificați în 6 
luni, prin cursuri scurte. Nu e sufi
cient. Mașinile pe care le avem sînt 
de o tehnicitate mai ridicată și cer 
din partea celor ce le au în primire 
și pricepere și interes. La fel în zoo
tehnie. Deocamdată. Ținta este crea
rea unui climat de seriozitate profe
sională, de exigență. Să luăm de la 
cei mai buni felul lor de a gîndi și 
să-1 răspîndim printre ceilalți...

Cum se vede, climatul moral, as
pectele concrete ale felului in 
care sînt înțelese și respectate 
normele codului etic comunist 

nu sînt deloc „probleme de rezolvat 
mai tîrziu", ci își găsesc loc în prim

planul agendei de lucru a noilor con
silii unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste. Găsim aici, de pildă, un 
punct notat cu majuscule : discipRty 
muncii. Este, firește, o condiție a ț I 
ducției, a îndeplinirii proiectelor ș, 
previziunilor. Dar o condiție care nti 
poate fi realizată prin obișnuitele 
planuri tehnice de organizare. Ci prin 
ceea ce numim muncă de educație.

,,E o muncă de zi cu zi. ne spune 
Constantin Popa, președintele C.A.P. 
Dor Mărunt (se știe, cooperativa de 
aici se menține de mult în primul 
eșalon al unor foarte bune rezultate, 
și asta datorită unui spirit de rigu
roasă disciplină a muncii). Noi facem 
mai de mult munca asta, cu fiecare 
om. oricind e nevoie. Deși nu le 
Place, unora trebuie să le dai mereu 
lecții de comportament. Și azi șl 
miine... Și în sat si pe cîmp. Pînă 
cînd. cu timpul. începi să auzi numai 
lucruri bune despre ei. Disciplina, 
cinstea sint la noi un fapt concret 
Ținem sacii cu furaje pentru anima
le. stocul zilnic, afară. îngrijitorul 
vjne. își cintăreste. îsi ia singur nu
mai rația strictă ce revine lotului său 
de animale. Nu dispare un bob. La 
fel cu orice bun din avutul obștii. 
Asta s-a obținut în ani multi de edu
cație a răspunderii pentru avutul 
obștii".

Fiind în fond probleme de viață, 
dar și de producție, aspectele 
etice ale muncii în consiliile 
unice agroindustriale preocupă 

acum — și poate că mai insistent 
ar trebui să-i preocupe — pe toți 
cei care poartă răspunderea muncii 
de educație politică. Iată. în acest 
sens, un răspuns edificator pe care 
l-a dat, la o întrebare a noastră, 
tovarășul Gheorghe Glodeanu, se
cretar al Comitetului județean Ia
lomița al P.C.R. : „Trebuie să adu
cem oamenii care muncesc în aceste 
consilii la înțelegerea faptului că 
oricit de bine ar fi concepute aceste 
noi structuri organizatorice, oricît 
de perfecte ar fi planurile noastre, 
ele nu vor da roadele dorite dacă nu 
sînt însoțite de participarea conștien
tă. însuflețită a oamenilor la tot ce 
trebuie făcut. Propaganda de partid 
trebuie să convingă prin argumente 
că acest act revoluționar în evoluția 
agriculturii e necesar să determine sî 
schimbări de atitudine, de conștiin
ță. Vrem ca în organizațiile noastre 
de partid de la sate să creăm un 
climat de autoexigență, asa încît fie
care să se simtă răspunzător pen
tru succesul în producția agricolă, 
pe care-1 așteaptă întregul nostru po
por. Să întreprindem acțiuni pentru 
creșterea responsabilității si a compe
tentei profesionale — pentru că agri
cultura este acum un domeniu al teh
nicii. Să nu mai întîlnim oameni câre 
aruncă vina pe mașini cînd. în fapt, 
ei n-au știut să se ocupe de ele. Noi 
deținem două recorduri pe țară : 
combiner! care au recoltat cele mșț. 
mari suprafețe, dar și combineri cu 
cele mai slabe rezultate. Vrem să ră- 
minem numai cu primul record. As
pectele sînt multe, ne așteaptă o mi
siune pe cît de anevoioasă, pe atît 
de importantă".

La acest început de drum, consiliile 
unice agroindustriale de stat si coo
peratiste au și făcut primul pas. Se 
poate afirma că pasul acesta a fost 
făcut... cu dreptul, dacă a cuprins și 
tărîmul unor noi și sănătoase con
cepții despre muncă.

Pentru fondul locativ n-au nici o mistrie, 
dar pentru alte lucrări găsesc o mie...

Ce fac și, mai ales, ce ar trebui să facă 
întreprinderile de reparat locuințe

alocați în acest scop. Și nu l-am 
cheltuit pentru că n-am primit ma
terialele de construcții în cantități 
suficiente și nici toate cazanele co
mandate pentru repararea centrale
lor de termoficare.

— Pentru lucrările angajate la 
diverși colaboratori ați avut condiții 
mai bune?

— Da ! — ne răspunde fără să ezite 
tovarășul director. Pentru că unii 
ne-au solicitat să executăm co
menzi cu materialele lor. Alții, ce-i

respectiva întreprindere brăileană a 
fost creată — adică aceea de a între
ține fondul locativ de stat și de a 
executa și prestațiile solicitate în 
același scop de populație — conduce
rea ei s-a angajat să construiască 
magazine și școli, să repare drumuri, 
în aceste condiții, pentru repararea 
fondului locativ, meseriașii brăileni 
abia găseau o mistrie. Dar cînd e 
vorba de lucrările colaboratorilor 
ocazionali, găsesc si o mie. Această 
tendință, care se manifestă si in

alte județe, are urmări păgubitoare. 
Importante sume alocate pentru con
servarea fondului locativ rămîn ne
folosite sau li se dă altă destinație, 
iar amînarea reparațiilor curente ori 
capitale la unele imobile are drept 

consecință grăbi
rea procesului de 
degradare a aces
tora.

Pe lingă repa
rarea fondului lo
cativ de stat. în
treprinderile la 
care ne referim 
au mari îndatoriri 
fată de executarea 
reparațiilor obiș
nuite care intră 
în obligația celor 
care sînt chiriași 
in locuințele pro
prietate a statului, 
în acest caz. si
tuația se prezintă 
și mai nesatisfă
cător. în- dome
niul întreținerii 

fondului locativ și satisfacerii cereri
lor cetățenilor, in 32 de județe indica
torul „prestări în construcții" nu a 
fost realizat anul trecut și nici in 
primul trimestru din acest an.

Acestea sînt faptele. Ce trebuie fă
cut ca serviciile de repaiat locuințe 
ale consiliilor populare să nu se mai 
îndepărteze de scopul pentru Care au 
fost create ? Pentru înlăturarea aces
tor neajunsuri va trebui ca respecti
vele servicii de reparații să fie orien
tate cu prioritate spre lucrări vizînd

în exclusivitate repararea fondului lo
cativ de stat și satisfacerea cererilor 
de această natură ale populației. 
Există si opinia că ar trebui eliminat 
din plan indicatorul „colaborarea cu 
terți", ceea ce ar determina în mod 
obiectiv îndreptarea tuturor efortu
rilor spre fondul locativ si spre solu
tionarea cererilor cetățenilor, iar nu 
spre lucrări pe care le pot executa 
alte întreprinderi de specialitate. în 
legătură cu aceasta, reținem o pre
cizare a inginerului C. Stelniceanu, 
director adjunct la Comitetul pen
tru problemele consiliilor popu
lare. „Atit prin Programul de 
dezvoltare și diversificare a servicii
lor pe perioada 1976—1980. cit și prin 
indicații precise ale conducerii parti
dului, s-a cerut consiliilor populare 
să ia măsuri ca Serviciile de reparat 
fondul locativ să-și concentreze în
tregul potențial asupra întreținerii 
locuințelor, să-și dimensioneze în așa 
fel capacitatea încît să poată face 
fată cerințelor, să nu-si mai dis
perseze forțele în lucrări de altă na
tură decît cele amintite".

Așadar, există orientări clare. Ceea 
ce se cere acum pentru ca respecti
vele servicii să funcționeze cum 
trebuie este exercitarea unui control 
exigent din partea consiliilor popu
lare și a aparatului lor de spe
cialitate. pentru ca ele să ac
ționeze, în exclusivitate, în vederea 
satisfacerii tuturor cerințelor legate 
de întreținerea în bune condiții a 
fondului locativ.

Constantin PRIESCU
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comitetul județean, comuniștii, toți oamenii muncii, fără 
sau altul o părticică din acest înalt titlu de „Erou al

Organizația de partid a județului Cluj, 
deosebire de naționalitate, poartă într-un fel 
Muncii Socialiste". Este un motiv de mîndrie pentru toți oamenii din județ, de la orașe și sate - și sper 
că va fi și un îndemn de a continua să lucreze tot mai 
posibil, de a ocupa în continuare locul întîi.

bine, de a se menține în plutonul fruntaș și, dacă e

DISTINCȚII ALE REPUBLICII 
CONFERITE PENTRU REZUL
TATELE OBȚINUTE IN 1978

— Titlul de „Erou al Muncii So
cialiste”, pentru locul I, Organizației 
de partid a județului Cluj.

— Titlul de „Erou al Muncii So
cialiste”, pentru locul I, Trustului de 
construcții Cluj.

— „Ordinul Muncii” clasa a ll-a, 
pentru locul II, întreprinderii „9 Mai“ 
Turda, întreprinderii ,,Napochim“, 
întreprinderii de materiale de con
strucții Turda.

— „Ordinul Muncii” clasa a ll-a, 
pentru locul II, Oficiului județean de 
turism Cluj.

— „Ordinul Muncii” clasa a lll-a, 
pentru locul III, întreprinderii „Pisci
cola" Cluj.

— Diploma de onoare, pentru 
locul V, Consiliului popular al jude
țului Cluj.

NICOLAE CEAUȘESCU

■am căutat dis-de-dimineață 
______ 1 MO- 

__ secretar al 
județean de 
părut firesc 

sentimentele cu 
Clujului, oame- 

orașele si sa-

■ -am căutat dis-de-dimi
I pe tovarășul ȘTEFAN 
■■ CUȚA, primul secret 

comitetului 
partid. Ni s-a 
să cunoaștem : 
care comuniștii 
nii muncii din 
tele județului au primit vestea acor
dării titlului de „Erou al Muncii 
Socialiste" chiar de la cel căruia 
secretarul general al partidului, 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. i-a înmînat înalta dis
tincție.

— Ziua în care Organizația jude
țeană de partid Cluj a fost dis
tinsă cu titlul de onoare de „Erou 
al Muncii Socialiste" s-a intipărit 
puternic în mințile și inimile co
muniștilor. ale tuturor locuitorilor 
acestui județ. Mi-a revenit cinstea 
deosebită să primesc, în numele 
organizației noastre județene, ste
luța de aur din mina tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ilustru condu
cător de partid și țară, cel mai 
iubit fiu al poporului român, per
sonalitate proeminentă a istoriei 
universale. Emoționantele apre
cieri făcute cu acest prilej de se
cretarul general al partidului 
atestă i 
bucură 
statului 
pusă în

Titlul 
liste" a 
niștilor, 
brante sentimente de bucurie, mîn
drie și satisfacție pentru activita
tea depusă, pentru realizările ob
ținute. Fiecare clujean este mîn- 
dru că, așa cum sublinia tova-

rășul Nicolae Ceaușescu. 
într-un fel sau 
din acest înalt 
timp, întărind 
justețea muncii în interesul socie
tății. înaltul titlu si strălucitoarea 
steluță de aur au amplificat ata-

„poartă, 
altul, o părticică 

titlu". în același 
convingerea în

trai al tuturor fiilor săi. Prin 
credința oamenilor că întrecerea 
socialistă națională este o compe
tiție pentru progres și bunăstare, 
prin înțelegerea profundă a adevă
rului că una din îndatoririle fun
damentale ale fiecărei generații,

damentată de secretarul general 
al partidului, manifestîndu-se ca 
adevărați proprietari ai avuției 
naționale, ca producători socia
liști, conducători și organizatori 
ai producției materiale și ca bene
ficiari ai roadelor activității co-

trenarea în circuitul economic a 
factorilor extensivi și intensivi de 
creștere și dezvoltare economică. în 
fapt, spre valorificarea cît 
înaltă a potențialului material 
uman de care dispunem.

Clujenii știu însă foarte

mai 
și

bine

mobilizator imbold în muncă. Am- 
pliflcînd încrederea în capacitatea 
creatoare a oamenilor, î
titlu de „Erou al Muncii I
liste" înaripează, dacă mă 
astfel exprima, imaginația, 
rea creatoare a oamenilor, a întă-

înaltul 
Socia- 

i pot 
pute-

Prin buna organizare, cu forțele unite ale tuturor
șamentul tuturor celor ce muncesc 
fată de 
ziasmul 
întreaga 
tuirii ei

al
marea prețuire de care se 
din partea partidului și 
nostru munca liberă, de- 

i folosul societății.
de „Erou al Muncii Socia- 
revărsat în ființa comu- 
a oamenilor muncii, vi-

A

In st rin să

politica partidului, entu- 
și dorința lor de a pune 
pricepere în slujba înfăp- 
exemplare.

— Nu avem nici o îndoială că 
multi se întreabă, probabil v-au 
întrebat 'și pe dv., de aceea vă 
întrebăm și noi : cum explicați 
acest succes remarcabil înre
gistrat de Organizația jude
țeană de partid Cluj ?

— Nu putem explica altfel re
zultatele obținute decît prin oame
nii noștri — muncitori, tehnicieni, 
ingineri, practic toți oamenii mun
cii, români, maghiari și de altă 
naționalitate — prin competenta lor. 
prin iscusința și hărnicia lor. Expli
căm succesul de care este omenesc 
să ne bucurăm cu toții prin devota
mentul față de politica partidului 
și atașamentul fiecăruia față de 
colectivul din care face parte, prin 
responsabilitatea socială și dis
ciplina în muncă, prin convinge
rea tuturor că munca reprezintă 
izvorul principal al înfloririi 
triei, al ridicării standardului

deci și a generației noastre, este 
aceea de a lăsa moștenire celor ce 
vin după noi o țară mai bogată și 
mai frumoasă decît a primit-o de 
la înaintași.

Văzînd în politica partidului 
propria lor politică, înțelegînd im
perativele 
științifice și tehnice 
toarele de activitate 
obiectivă a trecerii 
nouă, superioară, in 
timentele,

revoluției 
toate sec- 
necesitatea 
o calitate 

. _ toate compar- 
amplu și profund fun-

pa-
de

corelare
progresul tehnic

și disciplina
artierul „Grigorescu". Aflat 
în finisare, blocul K 1 a 
fost lăsat pe mina echi
pei conduse de ALEXAN-

URSUȚ, un tînăr mun- 
prezent de 18 ani pe metere-

DRU 
citor . 
zele Trustului de construcții Cluj, 
distins la rindu-i. după cum se 
știe, cu titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste".

— Cu ce ați contribuit dv., lu
crătorii acestei echipe, la deco
rarea trustului ?

— în construcții contează mult, 
nu trebuie să vă spun eu. contează 
enorm disciplina. Prin asta cred că 
am contribuit noi, prin disciplină, 
care spune totul. La nivelul echipei 
aș numi-o seriozitate în meserie. 
N-am tolerat niciodată abateri de 
nici un fel. Așa s-a ajuns, din 
aproape în aproape, ca șantierul 
nostru să predea anul trecut în 
avans 900 din cele o mie de apar
tamente, construite. în unele s-au 
mutat locatarii și cu trei luni mai 
devreme decit se așteptau.

îl „asaltăm" pe inginerul GRA
TIAN ȘERBAN, directorul trustu
lui laureat. De patru ani pe primul 
loc în întrecere, constructorii de 
case clujeni au acum satisfacția 
recunoașterii supreme. Insistăm a- 
supra resorturilor care au permis 
această „stabilitate" în vîrful pi
ramidei.

— Esențial ni se pare faptul că 
noi am priceput foarte repede in
dicația conducerii partidului de a 
trece la prefabricare și industria
lizare. în decurs de șase ani a

trebuit să ne batem pentru reali
zarea în bune condiții a planului 
de investiții și, în paralel, pentru 
crearea unei baze proprii de pro
ducție foarte bune.

— Cum se lucrează pe șantier?
— Cum trebuie să se lucreze, 

după părerea noastră. S-au preluat 
la nivelul trustului toate atribu
țiile operative, șantierelor răminin- 
du-le sarcina ihdeplinirii sarcinilor 
de plan. Restul se rezolvă prin 
serviciile trustului, inclusiv dirija
rea materialelor, a macaralelor, a 
utilajelor în general. La noi 
găsiți magazii pe șantiere 
motivul că nu există stocuri 
normative. Așa cum n-o să 
transporturi de prefabricate 
localități. .

— Cum vă gindiți să susțineți 
de acum încolo rezultatele pe 
ansamblu ale județului ?

— Ca și pînă acum. Devansînd 
termenele de predare a locuințelor, 
a clădirilor social-culturale prevă
zute. -Organizîndu-ne activitatea 
cum trebuie, avem condiții să rea
lizăm peste prevederile cincinalu
lui un important volum de lucrări. 
Și, bineînțeles, ne gîndim de acum 
la cincinalul viitor. Lucrul în per
spectivă ni se pare obligatoriu.

La rîndu-ne, promitem să reve
nim într-un număr viitor al ziaru
lui. pentru a prezenta mai pe larg 
experiența pricepuților construc
tori de case pentru priceputii fău
ritori de bunuri materiale din 
această parte de țară.

n-o să 
pentru 
supra- 
vedeți 

între

într-un singur an, un întreg oraș
Anul trecut, în județul Cluj du fost date în folosință, cu contribuția 
hotăritoare a oamenilor muncii din cadrul Trustului de construcții, 
7144 apartamente. Acum, constructorii fac proba hărniciei pe alte 

șantiere, înălțînd noi blocuri de locuințe frumoase, confortabile

afirmării 
în 
Și 
la

mune, oamenii muncii clujeni au 
transformat inițiativa „Azi mai 
mult, mai bun, mai economicos și 
mai frumos decît ieri, miine mai 
mult, mai bun, mai economicos și 
mai frumos decît astăzi !“ într-o 
deviză sub al cărei semn se desfă
șoară întrecerea socialistă în ju
dețul Cluj. Organele și organizați
ile de partid, consiliile oamenilor 
muncii și-au intensificat preocu
pările si au dinamizat eforturile 
colectivelor muncitorești pentru an-

că datorează succesele lor poli
ticii științifice a partidului, spri
jinului permanent și multilateral 
de care s-au bucurat din partea 
conducerii de partid și de stat, din 
partea secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu:

— Ce ' ginduri, ce proiecte 
oamenii muncii, comuniștii 
județ pentru viitor 1

— Marea cinstire acordată 
dețului Cluj reprezintă un nou și

au 
din

ju-

ÎN PERIOADA 1976-1978 PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ A DE
PĂȘIT DE APROAPE TREI ORI PRODUCȚIA ANULUI 1950 
@ Schimbările structurale petrecute în industria județului sînt reflectate 

concludent de faptul că în prezent ponderea metalurgiei, construcțiilor 
de mașini și chimiei a ajuns la aproape 50 la sută.

• PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ LA MIA DE LEI FONDURI FIXE : 1975 — 
1 346 lei ; 1976 — 1 399 lei ; 1977

© CONTRIBUȚIA creșterii productivității muncii la sporirea producției in
dustriale : 1976 _ 83,4 ia sută ; 1977 _ 88,5 la sută ; 1978 _ 100 la sută.

© VALOAREA producției industriale realizate la tona de metal consumat 
în unitățile constructoare de mașini : 1975 - 39 500 lei; 1978 - 56 500 lei.

1 658 lei; 1978 — 1 749 lei

Puternică afirmare a inițiativei
creatoare

rit dorința lor de a urma cu toată 
consecvența îndemnul rostit de se
cretarul general al partidului „de 
a continua să lucreze tot mai bine, 
de a se menține in plutonul frun
taș...".

Județul Cluj a lansat chema
rea la întrecere pe acest an, făcîn- 
du-și din obiectivele ce le revin 
din planul de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării un crez în 
întreaga lor activitate, transformînd 
munca pentru sine și societate 
într-o lege a vieții. Toți cel ce tră
iesc pe meleagurile clujene — băr
bați și femei, tineri și vîrstnici 
— muncesc cu elan patriotic și 
răspundere comunistă pentru în
deplinirea și depășirea angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă. în concordanță cu indica
țiile date de secretarul general al

Nicolae 
din 

sem- 
le-a 
ac- 

pen- 
ri- 

tehnico- 
i estetici, 

creșterea 
și auto- 

• produc- 
i produc- 
producției. 
reducerea 
prime și 
energie, 

o atenție 
pregătirii 
personal,

partidului, tovarășul 
Ceaușescu, oamenii muncii 
județul Cluj, muncind sub 
nul aceleiași devize care 
adus succesele de pînă acum, 
ționează cu responsabilitate 
tru modernizarea produselor, 
dicarea parametrilor lor 
funcționali, economici și 
Sintem preocupați de 
gradului de mecanizare 
matizare a proceselor de 
ție, în vederea sporirii 
tivității muncii și a 1 
Urmărim îndeaproape 
consumurilor de materii 
materiale, combustibil și 
Pentru aceasta acordăm 
deosebită perfecționării 
profesionale a întregului 
ridicării nivelului calitativ al con
ducerii și organizării producției 
și a muncii, întăririi autocondu- 
cerii muncitorești, aplicării con
secvente a noului mecanism eco- 
nomico-financiar.

Dezvoltăm un climat de puterni
că mobilizare, angajare și partici
pare entuziastă, competentă și res
ponsabilă a tuturor celor ce mun
cesc la înfăptuirea sarcinilor și 
obiectivelor acestui an, pentru a în- 
tîmpina cea de-a 35-a aniversare a 
eliberării patriei. Congresul al 
XII-lea al partidului cu realizări 
demne de măreția acestor eveni
mente în istoria devenirii comu
niste a României. .

Umăr la umăr:
proiectant - constructor

beneficiar
P industrială So- 

municipiului 
în partea sa 

construc- 
Aici.

e platforma 
meș-Nord a 
Cluj-Napoca, 
cea mai de nord, 
sînt la ei acasă. Aici. în 
de 18 iunie 1976, in prezența

Nicolae Ceaușescu, a

Za ora cînd intrăm pe poarta 
fabricii, muncitoarele de la 
„Someșul" sînt absorbite de 
îndeplinirea planului de pro

ducție repartizat schimbului de di
mineață. Ne vorbește, in numele 
lor. ROZALIA GABOR, președinta 
consiliului oamenilor muncii din 
întreprindere.

— Cu ce a contribuit colecti
vul dv. la rezultatele de ansam
blu ale județului ?

— în primii trei ani ai cincina
lului am realizat și depășit planul 
la toți indicatorii. înregistrînd un 
avans de 93 de zile. Anul trecut am 
depășit planul la producția netă cu 
1,7 la sută, iar planul de export — 
cu 9,5 la sută.

— Ne preocupă în mod esențial 
problema creșterii productivității 
muncii. Dacă ne frămîntă în conti
nuare diversificarea producției și 
mărirea competitivității produselor, 
despre productivitate putem spune 
că reprezintă piesa noastră de „ar
tilerie grea". în 1971, la majoritatea 
mașinilor de bază un om deservea 
o singură mașină. Astăzi la mai 
mult de jumătate din utilajele de 
bază, un lucrător deservește două, 
trei sau patru mașini. Prin creș
terea rapidă a productivității mun
cii, estimăm îndeplinirea sarcinilor 
actualului cincinal in avans cu cel 
puțin 235 de zile. Vom produce 
astfel, peste prevederi, tricotaje în 
valoare de circa 400 milioane 
bună parte pentru export.

iscutăm cu tovarășul
IB GIURGEA. „priviți" 

apropiere de medaliile 
aur obținute anul trecut.

Plovdiv și Zagreb, de mașinile de 
filat fabricate la „Unirea".

lei. în

IOAN 
din 
de 
la

— Tovarășe director, vă adre
săm și dv. întrebările pe care 
le-am dorit laitmotivul acestui 
drum dej reporter pe malurile 
Someșului. In ce măsură vă re
găsiți in tabloul înfăptuirilor 
care au condus la adjudecarea 
de către județ a invidiatului 
titlu de „Erou al Muncii Socia
liste" ?

— Noi am depășit planul produc
ției industriale pe anul 1978 cu pes
te 80 de milioane lei, în condițiile 
unui grad ue înnoire a produselor 
de aproape 70 la sută.

— Cum ați ajuns aici ?
— Aș începe, trebuie să încep 

cu maturitatea politică și profesio
nală a colectivului, a celor peste o 
mie de comuniști. Comandamentele 
cincinalului actual, al revoluției 
tehnico-științifice, ne-au impus, în 
munca de fiecare zi. ca direcție 
esențială, prioritară, noul, descope
rirea și aplicarea lui. Noul nu l-am 
căutat izolat, ci în toate verigile 
producției — în conceperea con
structivă a produselor, în adop
tarea tehnologiilor. în organizarea 
fabricației, în conducera activității, 
în actul decizional.

— Ce vă ambiționați să fa
ceți de acum încolo ?

— Ambițiile ni le-am formulat la 
începutul cincinalului. Vom avea, 
la sfîrșitul anului 1980, în jur de 80 
la sută produse noi, reproiectate și 
modernizate. în toată această ac
tivitate avem in vedere utilul. Ceea 
ce facem . să fie în egală măsură 
util și eficient la beneficiar, iar noi, 
ca producători, să ne înscriem în 
parametrii de exigență la care ne 
obligă sistemul economico-financiar 
perfecționat.

yn scurt popas — de ce nu ? 
— la Politehnică. Cum își 
potrivește pașii școala supe
rioară pentru a duce pe 

umeri, cu eficiență superioară, mă
surabilă la beneficiar, greutatea gă
sirii soluțiilor pe care tehnica ro
mânească le reclamă cu urgența 
știută ? Iată ce ne spune despre 
aceste lucruri prof. dr. ing. PÂL- 
FALVI ATTILA, rectorul institu- 

' tului :
— Secretarul general al partidu

lui a vizitat in ultimii ani in mai 
multe rînduri institutul nostru. De 
fiecare dată a insistat în mod deo
sebit asupra măsurilor ce trebuie să 
asigure integrarea învățămîntului 
cu producția, cercetarea si proiec
tarea. Indicațiile primite cu aceste 
prilejuri s-au transformat în acțiuni 
concrete, de mare importantă pen
tru adîncirea acestui proces, 
cesul instructiv-educativ a < 
mai complex, mai eficient i 
marea noilor generații de : 
liști. Totodată, studenții, i 
didactice și cercetătorii din : 
aduc o contribuție din ce în 
mare la realizarea prevederilor în
scrise in planul dezvoltării social- 
economice în profil teritorial al ju
dețului Cluj, prin întărirea și di
versificarea în continuare a colabo
rării cu unitățile productive.

Este vorba de tehnologii ori
ginale pentru elaborarea pulberilor 
metalice, realizarea de materiale și 
produse sinterizate cu caracteristici 
de vîrf, de proiectarea și realizarea 
unor noi tipuri de motoare „pas cu 
pas" și echipamentele lor electro
nice de comandă.

Pro- 
devenit 
în for- 
specia- 
cadrele 
institut 
ce mai

torii 
ziua 
tovarășului 
fost pusă piatra de temelie a ma
relui combinat de utilaj greu. La 
doi ani de la începerea lucrărilor, 
în toamna trecută, constructorii 
clujeni raportau secretarului gene
ral al partidului intrarea in func
țiune, înainte de termen, a primei 
capacități de producție. De altfel, 
in 1978, planul a fost depășit la toți 
indicatorii.

O „masă rotundă" organizată 
ad-hoc reunește trei oameni a că
ror muncă se subordonează finali
zării la vreme a combinatului.

— Cum explicați rezultatele 
bune obținute pe șantier ?

GEORGE STEROIU, țiirectorul 
Grupului de șantiere Cluj: ..Sintem 
un colectiv de constructori vechi și 
închegat, specializat în lucrări in
dustriale. Bilanțul avantajos al ac
tivității noastre de pînă acum îl 
datorăm, in primul rînd. acestui 
fapt. în al doilea rind. pregătirii 
corespunzătoare a fiecărei investi
ții. Colaborarea susținută ne-a aju
tat să stabilim soluțiile construc
tive cele mai ieftine, cele mai 
simple, cele mai ușor de executat. 
Aceeași strînsă 
etapele următoare

colaborare, 
a asigurat.

in 
așa

Din inimăr

;..3 L

Scriitorul DUMITRU RADU 
POPESCU, deputat în Marea 
Adunare Națională, s-a nu
mărat printre participanții 

la solemnitatea in cadrul căreia ju
dețului Cluj i s-a conferit titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste". în
tors acasă pe Someș, ne-a încre
dințat aceste ginduri :

Ne-am obișnuit ca eroismul și 
rezonanta glorioasă a orașelor să 
fie marcate cu salve de tun. ..erois
mul să fie. legat doar de vîntul 
nocturn al istoriei, belicos, de vîn
tul insîngerat și nu de -trecerea 
pașnică a orelor și de * munca 
pașnică a oamenilor. Slăvim, desi
gur, pe mai 
incandescență 
șele de sub 
negri veniți 
butonieră să se sature de pămîntul 
cotropit — și s-au săturat, săturînd 
acel pămînt ce nu-i cunoștea și nu 
voia să-i cunoască decît împletiți 
în propria lor moarte. Dar aducem 
și un omagiu fierbinte eroismului 
cotidian al muncii, celor care fac 
din muncă măsura valorilor și din 
om măsura lumii. Clujul spălat de 
ploi și îmbrăcat in lumina fugară 
a amiezelor va consfinți cu litere 
luminoase in calendarul său aceas
tă primăvară glorioasă cînd munca 
sa cotidiană și eroică a fost încu
nunată cu lauri. Dacă viitorul, 
străvechiul vis al umanității era 
descifrat pînă ieri de viitorologi 
care-1 citeau în zborul păsărilor, 
azi ne este mai ușor să vedem ce 
vom fi miine, dacă ne încredem în 
munca noastră, in inteligență, in 
adevărul muncii și al inteligenței 
oamenilor. Sînt orașe în lume care 
sărbătoresc an de an nunta cutărui

departe, clipele de 
care au eliberat ora- 

marșul cavalerilor 
cu flori moarte la

va fi și în continuare, alegerea ju
dicioasă a utilajelor, folosirea unor 
formații minime și optime de lu
cru, in vederea creșterii producti
vității muncii."

SABIN BARBOSU, inginer șef 
cu investițiile la beneficiar: „Prin- 
tr-o colaborare, zic eu, rațională 
între proiectant, beneficiar si con
structor. O investiție ca cea de aici 
nu este o jucărie și am greși spu- 
nînd că n-au existat și asperități. 
Cel mai important s-a dovedit fap
tul că fiecare, la el acasă, a căutat 
să rezolve problemele apărute".

PETKE TURCU, maistru con
structor : „Și eu as începe punînd 
lucrurile pe seama faptului că sîn- 
tem un colectiv de oameni cu expe
riență, pe care nu-1 dă peste cap 
orice. S-a amintit și de o serie de 
țepi existenți. Așa e. Noi, construc
torii. nu sintem obișnuiți să re
zolvăm problemele din birou. 
Sintem de felul nostru insistenți. 
O explicație a rezultatelor de pînă 
acum este tocmai insistenta cu 
care am urmărit ca mecanismul 
colaborării să funcționeze bine. Să 
nu stea nici unii, nici alții, invitin- 
du-se reciproc la treabă. Mai bine 
să pună împreună mina să rezolve".

Un posibil răspuns, reprodus in 
atîtea locuri, o explicație a mersu
lui fără poticneli: LUCRIJL UMĂR 
LA UMĂR AL CELOR INTERE
SAȚI : PROIECTANT — CON
STRUCTOR - BENEFICIAR.

felicitări!
duce, străzile și oamenii străzilor 
costumîndu-se cu dichis ca să se 
asemene fizionomiei medievale pe 
care o aniversează, aniversînd nop
țile de dragoste ale celui de mult 
murit. Dar parcă e mai firesc să 
te bucuri de bucuriile celor cu care 
trăiești și muncești împreună, de 
răsăritul soarelui zilei de azi. de 
lumina prin care treci spre ziua de 
miine. 
vaniei 
Lucian 
Nagy 
Gabor. 
A. E.

din inima Transil- 
au trăit și au scris

Ion Agârbiceanu, 
Pavel Dan. Gali

Județul 
în care 
Blaga.

Istvăn,
Emil Isac, Asztalos Istvăn, 
Baconski. unde au trăit 

precursori iluștri, istorici, filologi, 
medici, județul cu o biografie spi
rituală bogată și distinctă, domina
tă de cărturari devotați tării și 
culturii. Clujul zilelor noastre în
cărcat de fapte și semnificații le
gate de devenirea societății româ
nești contemporane trăiește in 
acest aprilie bucuria recunoașterii 
sale ca primul județ al muncii 
eroice din România și promite pa
triei să ducă și în viitor tot pe cel 
mai înalt catarg acest steag alb al 
victoriilor pașnice.

★
încheiem aici notațiile noastre 

făcute la flacăra aprinsă a muncii 
surprinsă în cîteva ipostaze d'n 
foarte multele posibile. într-un ju
deț care din această primăvară 
poartă însemnele recunoașterii su
preme.

Din toată inima, felicitări !

Pagină realizată de
Neaqu UDROIU 
Al. MUREȘAN

Foto : S. Cristian
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FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Lucrare realizată de Toma Rapa din comuna Năruja, 
județul Vrancea

CREA TORI POPULARI 
CONTEMPORAM
O dezbatere despre tradiție și inovație 

cu profunde semnificații

Tradiție si modernitate 
sînt două noțiuni frecvent 
invocate in orice discuție dc 
marginea artei Donulare 
contemporane, cu atit mai 
mult in condițiile Înfloririi 
pe care ea o cunoaște în 
cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României**.  Sint 
două noțiuni dinamice, vii, 
ale căror actualitate și nece
sitate de armonizare ne-au 
fost demonstrate de curînd 
cu prileiul unui interesant 
simnozion organizat din ini
țiativa Muzeului satului Si 
de artă nopulară din Bucu
rești.

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Generoasa fundație — 
19,30, (sala Atelier) : Zoo — 20.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : REMUS TZIN- 
KOCA (Canada) - 20.
• Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic :
Dirijor : PAUL POPESCU. Solist:

Fafă în față : creații 
de azi și de ieri

Meșteri nonulari sosiți din 
toată tara, specialiști. un 
numeros public au pus in 
discuție cu acest prilej nu

numai valoroase realizări 
ale tradiției, ci si sensurile 
contemporane ne care ce
ramica de bună calitate, 
făcută în spiritul tradițiilor 
moștenite de fiecare centru 
în parte, le dobîndeste as
tăzi. Pentru a sublinia și 
mai puternic această idee, 
expoziția organizată cu 
acest nrilei a prezentat pa
ralel piese de ceramică 
veche aflate în patrimoniul 
muzeului si creații dintre 
cele mai recente realizate 
de olari din Horezu — Vil- 
cea. Binis — Caras-Severin. 
Sisești — Mehedinți. Oboga 
— Olt. Pisc — Ilfov si Du- 
mesti — Vaslui. Prilej al 
unui popas a cărui amintire 
se imprimă adine in memo
ria vizuală a privitorilor ; 
un popas bogat nu numai 
în frumuseți nepieritoare, 
dar încărcat de semnificații 
contemporane. expoziția 
deschisă în sălile Muzeului 
satului si de artă populară 
în ansamblul ei relevă pre
zenta vie. persistenta unei 
tradiții care si-a continuat 
existenta cu o deosebită in- 
t'ehsttate. Ea oferă prileiul 
unei priviri comparative 
între creații intrate în pa
trimoniul de aur al culturii 
noastre. creatii-document 
menite să ilustreze o deo
sebită sensibilitate pentru 
culoare si formă si replicile 
moderne ale creatorilor con
temporani. Este vorba de 
ilustrarea unui proces de 
continuare a unui străvechi 
meșteșug si de valorificarea 
lui într-o producție de bu-

nuri de larg consum cu ca
racter artistic realizate de 
bine cunoscuti creatori, cum 
sint Stelian Ogrezeanu, 
Victor Vicșoreanu, Dumitru 
Mischin. Grigore Ciun- 
gulescu. Marin Trușcă. Io
nică Stepan. Marin Nicolae, 
Andrei Trașcă. Constantin 
Oprita s.a. Și poate că în 
nici un alt domeniu al crea
ției populare nu apare mai 
evidentă, mai pregnantă, 
mai necesară îmbinarea 
creatoare a celor două as
pecte — traditional si mo
dern — care pun în eviden
tă o dată mai mult infinita 
bogăție a artei noastre 
populare, armonia, echili
brul. stilizare si în genere 
viziunea decorativă atit de 
caracteristice creațiilor ei.

Școala de măiestrie 
din atelierul 
meșterilor

Temele propuse dezbate
rii de specialiștii muzeului, 
de cercetători ai artei popu
lare. de reprezentanți ai 
C.C.E.S. si UCECOM. în 
cadrul simpozionului care a 
avut loc în chiar incinta

Stelian Ogrezeanu

expoziției, au orientat dis
cuțiile tocmai asupra unor 
probleme de reală impor
tanță în abordarea aspecte
lor contemporane ale aces
tor creații, cum ar fi locul 
ceramicii în contextul artei 
populare românești, relația 
dintre muzeu si centrele de 
olari din România, modali
tăți de valorificare a cera
micii populare în amientul 
modern. Purtători ai unui

mesai plin de autenticitate 
si forță, creatorii populari 
contemporani si-au spus 
cuvîntul cu multă sinceri
tate. dezvăluind auditoriului 
fatete ale preocupărilor, ale 
satisfacțiilor si uneori difi
cultăților întîmpinate în 
munca lor. „Istoria noastră 
e scrisă pe produsele de 
artă populară, și ea va 
fi citită de urmașii noș
tri** —spunea Stelian Ogre
zeanu, arătînd în același 
timp că autenticitatea unei 
creații pppulare este de
pendentă de doi factori 
deopotrivă de importanți : 
tradiția centrului (în cazul 
său — Hurezu) si stilul 
meșterului, fundamentat si 
el. de cele mai multe ori, ne 
împlinirile artistice succesi
ve însumate de aceeași ge
nerație de olari. Această 
idee a continuității mește
șugului din tată-n fiu a fost 
subliniată de multi dintre 
vorbitori, care au înființat 
în atelierele lor adevărate 
scoli de olărie. Este cazul 
lui Grigore Ciungulescu și 
de cej 18 elevi ai săi. care 
vor continua atit de apre
ciatele tradiții ale ceramicii 
de Oboga. cu întreaga ei 
gamă de obiecte, de la ul
ciorul de nuntă in forma 
lui veche; extrem de greu 
de executat, oină la respec
tarea coloritului specific 
zonei în obiecte de mici di
mensiuni.

Orice evoluție., 
trebuie să se sprijine 

pe terenul solid 
al tradiției

Marin Nicolae din Pisc, 
județul Ilfov. apreciat 
pentru figurinele care l-au 
făcut cunoscut nu numai în 
tară, ci si peste hotare, sau 
Ionică Stepan din Biniș, des
cendentul unei familii de 
olari care au creat de-a lun
gul anilor forme de o deose
bită frumusețe, au exprimat 
aceeași pasiune pentru meș* *r  
tesugul lor. aceeași grijă kie 
a-i asigura ■ continuitatea. 
Cu o activitate ..de peste 40 
de ani la roată**,  cunoscutul 
Victor Vicșoreanu din Hu
rez arăta că orice evoluție 
trebuie să se sprijine pe te
renul solid al tradiției, pe 
valorile certe ale artei 
populare românești. înțele- 
gind faptul, extrem de im
portant. că nu însumarea 
exterioară, superficială a 
unor detalii, a unor frag

mente desprinse din crea
țiile vechi sau adoptarea 
unor modele specifice altor 
centre pot asigura originali
tatea. dialogul înfiripat, de 
pildă. între un creator 
popular ca Stelian Ogrezea
nu și Castan Jenică din Du- 
mesti — Vaslui s-a dovedit 
a fi deosebit de interesant 
în privința lămuririi, o dată 
mai mult, a necesității de 
a păstra specificul fiecărui 
centru în parte.

„Recunoscători 
pentru tot ce se face 

azi pentru noi..."
„Noi. care frămîntăm cu 

mîinile acest pămînt. ar 
trebui să-i fim recunoscă
tori pentru tot ceea ce am 
realizat ; să fim recunoscă
tori pentru tot ceea ce se 
face azi pentru noi“. spu
ne Stelian Ogrezeanu. în 
acest sens, a arătat el. parti
ciparea la Festivalul națio
nal „Cîntarea României" nu 
se face ..doar de dragul de 
a lua un premiu. Festivalul 
este în primul rînd un pri
lej de cernere a adevărate
lor valori". De altfel. în
suși simpozionul la care ne 
referim, expoziția de cera
mică sau aceea alăturată

Marin Nicolae

.care pune la îndemina pu
blicului larg obiecte de artă 
populară, exprimă posibili
tatea oferită creatorilor 
populari de a-si afirma ho- 
tărit identitatea si potenția
lul creator, de a se defini în 
funcție de criteriile inalte 
ale calității, racordînd ex
presia artistică Ia sistemul 
de valori al societății noas
tre.

Marina PREUTU

în populara colecție „Bi
blioteca pentru toți" a edi
turii „Minerva" a apărut re
cent. sub îngrijirea criticu
lui Nicolae Ciobanu. o cu
prinzătoare antologie (pa
tru volume) a nuvelei, 
povestirii și schiței ro
mânești clasice și moder
ne, ce pornește de la înce
puturi si acoperă întinsul 
spațiu literar de pînă la Pe
rioada contemporană a lite
raturii noastre : „Antologie 
de proză scurtă româneas
că. De la Constantin Ne- 
gruzzi la Pavel Dan". Prin
cipala justificare a alcătui
rii unei antologii atit de 
întinse, care depășește o 
mie de pagini, este enun
țată intr-o notă asupra edi
ției. „Convingerea noastră 
fermă, arată cu îndreptă
țire Nicolae Ciobanu. este 
că. in totalitate, eoica ro
mânească «scurtă» atinge 
asemenea culmi artistice, că 
dispune de o asemenea bo
găție de structuri în ordine 
stilistico-tematică si că îsi 
asumă astfel de preroga
tive sub raportul relevării 
specificității naționale a 
întregii literaturi române, 
îneîț, comparativ cu nume
roase alte literaturi, se im
pune ca un fenomen de-a 
dreptul exceptional".

Cele mai multe dintre 
textele reunite de antologie 
sint pe deplin clasicizate. 
conținutul si semnificațiile 
lor fiind cunoscute de ori
cine are noțiuni elementare 
de literatură română. Din 
această categorie cităm : 
„Alexandru Lăousneanu" 
de Constantin Negruzzi, 
„Istoria unui galbîn" de 
Vasile Alecsandri. „Doam
na Chiaina" de Alexandru 
Odobescu. „Moș Nichifor 
Cotcariul" de Ion Creangă. 
„Moara cu noroc" de loan 
Slavici. „Cezara" de Mihai 
Eminescu. „La Hanul lui 
Minjoală" si „Două loturi" 
de Ion Luca Caragiale. 
„Hagi Tudose" de Bar
bu Stefănescu-Delavrancea. 
„Moara lui Călifar" si 
„Copca Rădvanului" de 
Gala Galaction. „Județ al 
sărmanilor" de Mihail Sa- 
doveanu. „Fefeleaga" de 
Ion Agîrbiceanu. „Itic Strul. 
dezertor" de Liviu Rebrea- 
nu. „Bunica se pregătește 
să moară" de Anton Hol- 
ban. „Urcan bătrînul" de 
Pavel Dan. Dintr-o catego
rie distinctă fac parte o 
serie de proze scrise de 
poeți, a căror prezentă în 
antologie ni se pare salu
tară. Pînă nu de mult, din
tre textele de acest fel erau 
reținute în antologii doar 
cîteva scrieri ale ’ lui 
Alecsandri si Eminescu. De 
data aceasta însă, ni se 
oferă si Piese semnate de 
Alexandru Macedonski. Di-

mitrie Anghel. George Ba- 
covia, Tudor Arghezi. Sînt 
de menționat, apoi, o serie 
de permutări în privința 
unor autori. în antologie 
apărînd astfel texte care 
surprind in mod plăcut, dar 
și bucăți mai greu de jus
tificat. Două exemple din a 
doua categorie : „Haia Sa- 
nis“, scriere puțin reprezen
tativă pentru arta lui Mi
hail Sadoveanu, și „Aranca, 
Stima lacurilor" de Cezar 
Petrescu, in mod vădit o 
modestă însăilare senzațio
nală. Dar în această pri
vință. fără îndoială, se 
cuvine să li dăm dreptate 
antologatorului, care arată

giale). Remarcabilă este, 
apoi. capacitatea prozei 
scurte de a exprima ceea 
ce am numi justificarea 
moralistă a literaturii. Mul
te dintre nuvelele, povesti
rile si schitele antologiei 
depun mărturie asupra ca
pacității prozei scurte de a 
sesiza rapid ceea ce este 
definitoriu din punct de 
vedere moral intr-un mediu 
social sau intr-un personaj. 
Spre deosebire de roman, 
al cărui nroteism îngăduie 
parcurgerea unor întinse 
spatii eoice si meditația lip
sită de orice constrîngere 
cantitativă asupra marilor 
probleme ale omului, cu

O antologie 
de proză

românească
în mod explicit că a urmă
rit ilustrarea tuturor feluri
lor de proză scurtă.

Lectura neîntreruptă a 
unei antologii este întotdea
una o experiență deosebit 
de- interesantă. Parcurgînd 
texte de valori diferite, cele 
mai multe dintre ele avînd 
însă o valoare incontestabi
lă. girată din plin de tre
cerea timpului, cititorul se 
simte chemat spre genera
lizări care depășesc creația 
unui anumit autor sau pro
filul unei anumite epoci, 
țintind notele definitorii ale 
unei literaturi privite în an
samblul său. Că așa stau 
într-adevăr lucrurile ne-a 
convins din nou antologia 
de fată, mărturie puternică 
asupra personalității dis
tincte a literaturii române. 
Frapantă este. în primul 
rind. marea diversitate de 
modalități, oe care antolo
gatorul a tinut în mod spe
cial să o ilustreze. Este o 
diversitate în care pot fi 
totuși recunoscute anumite 
fire evolutive, ce dovedesc 
că nimic nu se ivește ne un 
teren gol. în mod spontan 
si că viata formelor literare 
îsi are coerenta ei inteligi
bilă (o excepție ar putea fi 
eventual considerată para
doxala operă a lui Urmuz. 
deși absurdul colorat satiric 
are un predecesor în Cara-

amînarea sau chiar cu oco
lirea „concluziilor", proza 
scurtă are o natură mai 
tranșantă. Indiferent’ de 
modalitatea la care recurge, 
autorul de proză scurtă țin
tește mai direct exprimarea 
unei opinii despre lumea sa 
si despre oamenii acestei 
lumi. Citind cele patru vo
lume ale antologiei ne'-am 
dat cu claritate seama, o 
dată mai mult, de faptul că 
în scrierile despre care dis
cutăm justificarea estetică 
se află într-o evidentă rela
ție de determinare reciprocă 
fată de justificarea mora
listă. Cei mai multi dintre 
autori au trecut dincolo de 
dorința realizării frumosu
lui pur. tintind exprimarea 
unor opinii inteligibile des
pre lume si despre oameni. 
Altfel spus, cele m,ai multe 
texte au tllc moral.

Așa fiind, nu am putut să 
nu regretăm faptul că pro
zatorii noștri importanți de 
azi par a fi renunțat aproa
pe cu totul la genul scurt, 
în favoarea romanului. Ro
manul. desigur, are posibi
lități nelimitate, este „genul 
total". Dar este o eroare 
subestimarea virtualitătllor 
prozei scurte. Scrise de 
maestri. textele genului 
scurt au o remarcabilă for
ță de penetrație în conști
ințe. în plus, romanul. îm

potriva unei prejudecăți 
curente, nu presupune nea
părat o mai mare profesio» 
nalitate. Dimpotrivă. Sînt 
destule romanele care re
zistă prin doar anumite 
părți ale lor. multe frag
mente fiind admisibile doar 
pentru că se pierd în an
samblu. Prozele scurte ră- 
min probele de virtuozitate 
ale genului.

O mențiune deosebită se 
cuvine pentru prefața sem
nată de Nicolae Ciobanu. Ea 
este intitulată „Metamorfo
zele unui «gen» epic" si ur
mărește într-un mod con
vingător evoluția genului 
scurt în proza românească. 
Este o preocupare mai ve
che. Nicolae Ciobanu fiind 
autorul solidului eseu „Nu
vela si povestirea contem
porană" (1967). Tinînd cont 
de faptul că antologia se 
adresează celui mai larg 
public, criticul a ocolit ter
minologia prea specializată, 
obtinînd formulări .exacte, 
deși în cîteva rînduri atinse 
de pedanterie. Mentionînd 
cu onestitate opiniile unor 
mari critici (Ibrăileanu. Că- 
linescu. Vianu). el a avan
sat cu prudentă către ju
decăți originale. în mod 
deosebit atrage atentia sin
teza rapidă si pătrunzătoare 
a personajului caragialian. 
precum si observațiile cu 
privire la evoluția prozei 
scurte românești în ansam
blu. Menționăm. în acest 
sens, disociația pe care cri
ticul o propune (extrapo- 
lînd o idee din „Teoria li
teraturii" de Rene Wellek 
și Austin Warren) între fi
lonul realist si cel mitic al 
prozei românești : „Sigur, 
distincția nu trebuie inter
pretată în chip absolut 
tranșant. însă valabilitatea 
ei. in principiu, este mal 
presus de orice îndoială. Ea 
trasează nu numai linia 
despărțitoare dintre proza 
caragialiană si slaviciană. 
pe de o parte, si cea emi
nesciană pe de alta. ci. 
totodată, delimitează cele 
două mari albii ce vor 
capta în fluxul lor evoluția 
ulterioară a întregii proze 
românești. Esențial este deci 
că cele două tipologii vor 
revendica, neîntrerupt, po
ziții privilegiate, fără ca. 
firește, vreuna dintre ele 
să se substituie celeilalte; 
mai mult chiar, fără ca 
vreuna dintre ele să izbu
tească. practic, a se mani
festa în forme pure, dis- 
pensîndu-se de sprijinul 
celeilalte".

Noua antologie depune 
mărturie asupra vitalității 
unor specii literare, consti
tuind. în același timp, un 
îndemn către autorii de azi.

Voicu BUGARIU

„ROMÂNIA FILM- prezintă, „CIOCOLATĂ CU ALUNE"
CASA DE FILME UNU. Scena
riul : Vintilă Omaru și Gheor- 
ghe Naghi. Imaginea : George 
Voicu. Decoruri și costume : 
Guțâ Știrbii, Muzica : Cornelia 
Tăutu- Sunetul : Gheorghe Ila- 
rian. Montajul : Eugenia Naghi. 
Un film de : Gheorghe Naghi. 
Cu : Ștefan Mihăilescu-Brăila, 
Monica Ghiuță, Horațiu Măla
iele, Adriana Trandafir, Aurel 
Giurumia, Geo Costiniu, Matei 
Alexandru, Cosma Brașoveanu, 
Constantin Guriță, Rodica Po- 
pescu-Bitănescu, Adriana Gă- 
dălean. Film realizat in stu
diourile Centrului de producție 

cinematografică „București"

Concerte de larg interes
Filarmonica de stat ..Geor

ge Enescu". asezămînt cul
tural de centenară tradiție, 
caută și (ceea ce-i bine) 
găsește noi modalități de 
înnoire, de perfecționare a 
propriei activități. Este o 
realitate pe care si stagiu
nea de fată o demonstrea
ză. prin manifestările sim
fonice. Astfel, notăm un 
număr sporit de prime au
diții de lucrări aparți- 
nind compozitorilor noș
tri din generații dife
rite — inclusiv tineri 
creatori debutanti. dar. în 
egală măsură debuturi in 
ceea ce-i privește pe cîtiva 
dintre merituoșii noștri ti
neri interpreti si dirijori 
afirmați deja în prestigioa
se competiții naționale si 
internaționale, muzicieni 
ce se bucură de încrederea 
de a fi prezentați publicu
lui de primul colectiv sim
fonic al tării. Cîteva dintre 
recentele concerte simfo
nice găzduite la Ateneul 
Român atestă această bună 
orientare. Binevenită apa
re. de exemplu, invitația 
adresată lui Petre Sbârcea 
— prim dirijor al Filar
monicii din Sibiu, de a con
certa la pupitrul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii 
„G. Enescu". un nrilei des
tul de rar concretizat, dacă 
se are în vedere activitatea 
îndelungată, prestigioasă, a 
acestui muzician. Rîvna sa 
profesională. eficienta si 
acuratețea muncii sale cu 
orchestra au făcut astfel 
posibilă prezentarea unei 
pagini de mare antren 
sonor : lucrarea „Rezo
nanțe" de Mihai Mol
dovan — o creație ce se 
înscrie cu consecventă ati
tudinii anterioare, de valo

rificare a principiilor artei 
noastre populare in ceea ce 
privește juxtapunerea si 
simetria elementelor figu
rative cu cele nonfigurati
ve. o muzică în care explo
zia de culoare nu este re
zultatul acumulării lor ten
sionale. ci expresie a unei 
stări spirituale de aleasă 
prospețime.

Iată si două debuturi — 
în compania colectivului 
simfonic al filarmonicii — 
ce s-au impus prin calita
tea afirmării solistice :

Alexandru Preda si Dana 
Borșan, tineri interpreti cu 
o activitate deja notorie in 
importante competiții na
ționale si internaționale. 
Impetuozitatea ce defineș
te realizarea cunoscutului 
opus brahmsian — cel de-al 
doilea concert de pian, 
s-a dovedit în mod intere
sant potentată la Alexan
dru Preda de o sensibili
tate rafinată ; la Dana 
Borsan. pe de altă parte, 
în concertul în Fa minor 
de Chopin, capacitățile im
presionante de interiorizare 
dezvăluie o natură muzi
cală puternică. Este de 
dorit ca in actuala fază — 
în adevăr remarcabilă a 
evoluției lor. demersul per
sonal conjugat cu acela al 
maeștrilor lor să aibă în 
vedere împlinirea unei cul
turi profesional-interpre- 
tative de substanță, ne te
melia căreia să se grefeze 
viitoarele realizări.

în același context al 
prezenței tinerilor inter
pret pe podiumul Ateneu-

lui Român menționăm 
turneul orchestrei Filar
monice din Botoșani, în
tr-un ciclu de manifes
tări simfonice dedica
te elevilor si studenților 
melomani din Capitală. Cu 
această ocazie, tînărul vio
loncelist George Georgescu 
a prezentat o versiune lo
gic închegată, expresivă a 
„Variatiunilor rococo" de 
Ceaikovski, suplețea, calita
tea tonului său rămînînd ar
gumente esențiale pentru o 
evoluție solistică mai mult 

decît promițătoare. La pu
pitrul ansamblului orches
tral. Modest Cichirdan ne 
convinge că pasiunea și te
nacitatea în munca dirijo
rală sînt stimulatoare la 
nivelul colectivului de in
terpreti chiar și atunci cînd 
se dispune de posibilități 
individuale, instrumentale, 
medii : realizarea părților 
I si a IH-a ale Simfoniei 
a Il-a de Schumann a 
demonstrat frumoase ca
lități.

Si. în sfîrsit. concertul 
dirijat de Horia Andreescu, 
muzician în vîrstă de 33 
de ani, laureat al con
cursului international ..Ni
colai Malko" — Danemar
ca. medalia de bronz la 
concursul „E. Ansermet" — 
Geneva ’18. Nu un simplu 
concert, ci un examen de 
maturitate trecut cu succes 
de un talent de excepție ; 
fantezie, vervă, o gestică ce 
pătrunde dincolo de indi
carea perfectă a ritmului, 
a intrării instrumentelor, 
spre esență, sure imagine.

spre suflul interior al mu
zicii ; ne gindim la tălmă
cirea Plină de însuflețire a 
Sonatei pentru orgă și or
chestră de Zeno Vancea 
(primă audiție), la Simfo
nia a IX-a de Schubert.

Dintre evenimentele mu
zicale oferite de studioul 
din strada Nuferilor ; co
laborarea orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii 
române cu dirijorul Emil 
Simon, cu pianista Ilin- 
ca Dumitrescu, absol
ventă a Conservatorului 
„P. I. Ceaikovski" din Mos
cova, clasa reputaților pro
fesori Stanislav Neuhaus și 
Iacob Flier. Moment demn 
de reținut : Concertul nr. 3 
pentru pian si orchestră de 
Beethoven. O tălmăcire in
teligentă. echilibrată, fără 
libertăți neiustificate. fra
zele. dezvoltările argumen
tate cu multă atenție. în 
fine, concertul unui alt 
tinăr dirijor de talent : 
Cristian Brîncuși. Are 
deja cîteva turnee. interna
ționale de succes, un reper
toriu din care nu lipsesc 
celebre opusuri ; un 
muzician studios. perse
verent, preocupat în per
manentă (avem în ve
dere si activitatea sa la 
pupitrul Filarmonicii din 
Ploiești) de perfecționare, 
cu mult curaj : nu-i ușor 
să abordezi Simfonia nr. 3 
de Beethoven, să-ti susții 
cu argumente convingătoa
re opiniile. A impus cu 
prestanță o primă audiție : 
lucrarea lui Octavian Ne- 
mescu „Patru dimensiuni 
în timp".
Smaranda OȚEANU

(Urmare din pag. I)
tut un Compendiu de istorie a lite
raturii române pentru străinătate 
într-o sinteza de cîteva sute de 
pagini, aflată în ultima fază a 
operațiunilor litografice. Și aceasta 
este menită să înfățișeze publicu
lui străin un minimum de cunoș
tințe indispensabile privitoare la 
cultura noastră, într-o formă mai 
accesibilă, mai pe înțelegerea citito
rilor de peste hotare. Este prima 
tentativă izbutită, în măsura posibi
lităților, firește, de istorie a întregii 
literaturi române alcătuită de un 
colectiv de cercetători și cadre di
dactice.

•— Desigur, necesitatea lucrărilor 
de sinteză, de importanță republi
cană, este indiscutabilă. Ele se 
înalță insă pe o solidă bază docu
mentară, se clădesc cu ajutorul unor 
instrumente de neînlocuit : biblio
grafii, biografii, monografii. Cum 
evaluați starea acestui domeniu ?

— Trebuie să recunoaștem că da
torită, e drept, unor necesități vitale, 
am cam pus puțin carul înaintea 
boilor : nu sîntem într-un stadiu 
avansat cu instrumentele de lucru 
de care amintiți și care trebuie elabo
rate în vederea sintezelor de com
prehensiune majoră, apte de reale 
judecăți de valori. Paleta este 
foarte largă, specializată și extinsă. 
Bibliografiile constituie nomencla
toarele materiei de cercetat, indis
pensabile instrumente de pus la in- 
demîna oricărui specialist, pentru 
ca să se poată marca, în orice do
meniu. stadiul actual al cercetării. 
Iar editarea de documente și ma
nuscrise aduce continuu noi date 
care ne îngăduie, pe de o parte, îm
pingerea mai înapoi a prezenței 
noastre în cultură, pe de alta, îm
bogățirea datelor despre istoria li
teraturii românești, despre contri
buția noastră în contextul istoriei 
literare europene. Prin acestea, 
istoriei însăși i se adaugă noi as
pecte, asa cum s-a văzut la edita
rea corespondenței lui M. Kogălni- 
ceanu.

— Asemenea lucrări reclamă dez
voltarea sectorului de cercetare știin

țifică, iar aceasta, la rindul său, pre
tinde cercetători, specialiști bine pre
gătiți. Ce ne puteți spune in această 
privință ?

— Sigur, pentru demonstrațiile de 
care avem nevoie ar trebui să dis
punem — și în special pentru colecti
vul de literatură română veche — de 
specialiști mult mai numeroși și din 
domenii strict specializate (latina 
medievală, slavistică, bizantinologie, 
arheologie etc.), din nefericire din ce 
în ce mai putini, căci, printr-un ciu
dat paradox, disciplinele acestea, 
care ne sînt foarte necesare, se află 

Sensul și valoarea socială 
a cercetării literare

aproape în curs de dispariție. Cerce
tarea și-a îmbogățit profilul, și-a 
extins numeric și calitativ ariile prin 
efectele profund pozitive ale marelui 
proces al integrării : cadre didactice 
își desfășoară activitatea de cercetare 
în institutul nostru și ne place să 
credem că, în general, aici facem 
școală și în virtutea unei frumoase 
tradiții consolidată de G. Călinescu. 
Trebuie să o spunem însă deschis : 
cercetarea are nevoie de cadre tinere 
(toți cercetătorii din institut au depă
șit 30 de ani, în ultimii ani nici un 
cercetător n-a efectuat stagii de spe
cializare in străinătate). Cercetarea 
trebuie făcută in două direcții : în 
literatura română veche — unde și 
întrebările sint mai acute — ea tre
buie necontenit extinsă deoarece 
pretutindeni în lume sint urme ale 
culturii românești ce trebuie urmă
rite și valorificate de specialiști. O 
arie insuficient dezvoltată este si 
aceea a textologiei (unde majoritatea 
bunilor specialiști au ieșit la pensie) : 
nu trebuie să ne scape importanta 
existentei, a pregătirii temeinice a 

tuturor acestor specialiști care, poate, 
unor neavizati nu le spun mare lu
cru. deși, in realitate, de ei depind 
progresul disciplinei noastre, alcătui
rea marilor lucrări complete, semni
ficative. de care avem nevoie.

— Institutul pe care-l conduceți 
poartă numele unei mari personali
tăți a vieții spirituale românești: 
G. Călinescu. in ce măsură vă pre
ocupă valorificarea moștenirii mare
lui critic și istoric literar, ce între
prindeți concret in această direcție ?

— Desigur, este știut că institutul 
nostru constituie un cadru organiza

toric al întregii cercetări de litera
tură română și universală. El se nu
mește „G. Călinescu" ca un omagiu 
adus celui care a impus o me
todologie și un spirit de cercetare 
specifice pentru întreaga literatură. 
Institutul are datoria de a fructifica 
acest spirit al celei mai înalte obiec
tivități critice în cercetare promovat 
de G. Călinescu însuși. Trebuie spus 
că toată activitatea institutului se 
desfășoară sub egida marelui său 
nume, a marii amintiri care ne pa
tronează spiritual. In ordine concretă, 
se pot aminti, bunăoară, marea edi
ție a „Scrinului negru", realizată de 
Cornelia Ștefănescu, în cadril! insti
tutului, edițiile din opera marelui 
nostru profesor. Colaborăm cu editura 
„Minerva" spre a da la iveală. într-un 
volum, corespondența primită de 
G. Călinescu. In luna mai organi
zăm o sesiune de amploare, împreună 
cu secția Academiei, în cadrul că
reia vom sărbători, în același timp, 
80 de ani de la nașterea lui G. Că
linescu și 30 de ani de la înființarea 
institutului. In intenția noastră,

această sesiune se configurează sub 
forma unor direcții în care să desci
frăm, pe lingă datele de istorie lite
rară legate de institut, ipostazierea 
operei călinesciene astăzi. G. Căli
nescu spunea despre clasici că ei 
sint, există in funcție de configura
rea pe care le-o dă momentul ac
tual : încercăm ca urmînd această 
prețioasă îndrumare a marelui nos
tru învățător să evaluăm în chip mo
dern, actual, insăși opera sa de cri
tic și istoric literar, de romancier, de, 
artist militant. Ne propunem, firește, 
de a evalua și modalitățile de recep
tare a operei sale.

Nu va fi deci o sesiune obișnuită, 
ci una de lucru, pregătiță pe baza 
unor cercetări duse în spiritul moș
tenit de la G. Călinescu-însuși.

— Rugindu-vă să numiți eventual 
și alte manifestări asemănătoare 
consacrate unor mari scriitori români, 
am dori să cunoaștem, pe de altă 
parte, și de ce s-au întrerupt intil- 
nirile organizate aici la institut cu 
scriitori de azi.

— La prima parte a întrebării: 
pregătim o sesiune, in 1980, la Cen
tenarul Sadoveanu. Desigur, noi do
rim să facem nu doar sesiuni pentru 
clasici, dar și întîlniri cu cei de azi. 
Le-am început la un moment dat 
(amintesc întilnirile cu poetul Virgil 
Teodorescu și prozatorul Eugen 
Barbu), iar întreruperea, temporară, 
a lor nu se explică altcum decît prin 
volumul mare de sarcini pe care ni 
le-am asumat : preocupările institu
tului au trecut masiv spre elaborarea 
acelor opere de însemnătate majoră, 
urgente, despre care v-am vorbit. 
Este evident, din toate aspectele 
muncii actuale, că în lumina docu
mentelor de partid, implicațiile de 
conștiință nouă, patriotic-revolutio- 
nară, ale misiunii afirmării valorilor 
patrimoniului național deschid dru
muri luminoase, rodnice cercetării de 
istorie literară. In ultimă instanță, 
aceasta este chemată să participe mai 
însuflețit, prin propriile valorificări, 
la consolidarea conștiinței de sine a 
culturii și spiritualității poporu
lui nostru, constructor al celei 
mai drepte, mai echitabile societăți 
umane.

teatre
VLADIMIR RUSSO (R.S. Ceho
slovacă) — 20.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19, (sala Grădina
Icoanei) : Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 19,30.
• Teatrul de comedie : Cinema 
— 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Mizantropul — 19,30,
(sala Studio) : Cinci romane (le 
amor — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu- 

lești) : Noaptea păcălelilor —
19,30 (sala Majestic) : O familie 
îndoliată — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Sici
liana — 19,30. 
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17, Bun venit la Rapsodia ! —
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : An-
dersen — 
grăsani —

7 povești — 10, 
17.

Trei

• Teatrul „Țăndărică" (la Teh-

• Ciocolată cu alune : SCALA — 
15.30; 17,45; 20. FLAMURA — 15,30: 
17.30; 20.
• Brațele Afroditei : PATRIA — 
15.30; 17.45; 20,15, CAPITOL — 15;

nic-club) : Tigrul purpuriu că- 
ruia-i plăceau clătitele — 10.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor (premieră) — 19,30.

cinema 

17,30; 20, GLORIA — 15,30; 17,45; 
20.
• Napoli se revoltă : LUCEAFĂ
RUL — 15.15; 17,30; 20. BUCU
REȘTI — 15,15; 17,30; 20, FAVORIT
— 15; 17,30; 20.
• Police Python 357 : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.15. GRIVITA
— 15; 17,30; 20, AURORA — 15; 
17,30; 20.
• Speriați-1 pe compozitor: CEN
TRAL - 15; 17,30; 20.
• Incredibila Sarah : FESTIVAL
— 15; 17,30; 20.
• Expresul de Buftea : EXCEL
SIOR — 15; 17,30; 20, TOMIS — 
15; 17,30; 20.

• Cobra : VICTORIA — 15: 17; 19;
20.45, FEROVIAR — 15; 17; 19;
20.45.
• Program de desene animate — 
15; 16,30. Al patrulea stol — 17,45; 
20 : DOINA.
• Vlad Țepeș : TIMPURI NOI — 
15.30; 19.
• în viitoare : BUZEȘTI — 15; 
18, GIULEȘTI — 15; 18.30.
• Cuibul iluziilor : DACIA — 
15.30; 19.
• Clipa : MELODIA — 15,30; 19,
MODERN — 15,30; 19, CINEMA
STUDIO — 10; 13; 16; 19.
• Șeriful din Tennessee : BU- 
CEGI - 15,30; 17,45; 20.

• Al patrulea stol ; DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Western Union — 11,45, Dom
nișoara doctor — 14; 16,15, Căsă
torie în stil italian — 18,30; 20,30 : 
CINEMATECA.
• Poliția este învinsă : LIRA — 
15,30; 18; 20, PACEA — 15; 17,30; 
20.
• Sfîrșitul „împăratului din tai
ga" : FERENTARI — 15; 17,30; 20.
• Nea Mărin miliardar : COTRO-
CENI — 14,30; 16.30; 18.30; 20.30, 
POPULAR — 14,30; 16,30; 18.30;
20,30.
• Mizez pe 13 : FLOREASCA — 
15; 17,30; 20.

• Masca de apă : VOLGA — 15; 
17.30; 20.
• între oglinzi paralele : VIITO
RUL — 15.30; 17.45; 20.
• Prefectul de fier : MIORIȚA — 
15.30; 17.45; 20.
• Detectiv particular : MUNCA
— 15.30; 18; 20.
• Furtuni de vară : COSMOS — 
15; 17,30: 20.
• Leac împotriva fricii : ARTA
— 15; 17,30: 20.
• Compania a 7-a sub clar de
lună : FLACĂRA — 15,30; 17.45;
20.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
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Domnului MOUSSA TRAORE
Secretar general al Uniunii Democrate a Poporului Malian, 

Președinte al Republicii Mali
BAMAKO<

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
partidului Uniunea Democrată a Poporului Malian, doresc să vă adresez 
felicitări cordiale, precum și urări de succes în activitatea de înaltă 
responsabilitate care vi s-a încredințat în fruntea partidului.

Sînt convins că raporturile de colaborare prietenească și solidaritate care 
se vor statornici între Partidul Comunist Român și Uniunea Democrată a 
Poporului Malian vor aduce o contribuție importantă la amplificarea și 
diversificarea legăturilor dintre țările și popoarele noastre, a conlucrării 
bilaterale pe arena internațională, în folosul reciproc, al cauzei progresului, 
păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al 

Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Indoneziei mi se alătură în a transmite Excelenței 
Voastre calde felicitări cu ocazia celei de-a cincea aniversări a alegerii dum
neavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România.

Vă rog să primiți urările mele cele mal bune de sănătate personală, de 
continuă bunăstare și prosperitate poporului român.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Vizita delegației Comitetului executiv 
al Sovietului orășenesc Moscova

în continuarea vizitei întreprinse 
în tara noastră, delegația sovietică, 
condusă de V. F. Promîslov. pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sovietului orășenesc Moscova, înso
țită de Nicolae Ganea. prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 

ucurești. și V. I. Drozdenko, amba- 
dorul U.R.S.S. la București, a fost, 

miercuri, oaspete al județului Argeș.
în cursul dimineții, la consiliul 

popular județean, membrii delegației 
au avut o întrevedere cu Ion Sîrbu. 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului populai' județean Argeș, 
care a înfățișat oaspeților principalele 
coordonate ale dezvoltării economico- 
sociale actuale si de perspectivă ale 
județului.

în continuare, delegația a vizitat 
întreprinderea de autoturisme, com
binatul de prelucrare a lemnului.

tv
PROGRAMUL 1

17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17.25 Curs de limba rusă
17,45 Slavă fie. Românie
18,00 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
18,15 Consultații juridice
18,35 Fotbal internațional. Rezumatele 

meciurilor disputate miercuri în 
preliminariile Campionatului eu
ropean

19,05 Film serial pentru copii : „Poves
tiri din pădurea verde". Episodul 4

19,30 Telejurnal
20,00 Ora tineretului. Intre aspirație șl 

vocație .
20.50 Documentar TV : Mexicul șl mo

numentele sale
21.25 Un cintec în dar. Concertul orga

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

fotbal: Un „egal" care 
este egal cu zero la purtare 
• Jocul necorespunzâtor al echipei noastre a anulat practic 
șansele ei în campionatul european și i-a nemulțumit profund pe 

amatorii de fotbal
Ieri, la Craiova. numai publicul 

din tribunele stadionului a fost la 
înălțime ; a fost un public generos 
și plin de căldură fată de echipa 
noastră națională. Dar, după cum se 
știe, nu spectatorii marchează golu
rile victoriei în poarta adversă, nici 
nu pot apăra poarta proprie de 
atacurile adverse. Acestea le pot face 
numai jucătorii în ansamblu, iar 
ieri, echipa a jucat mai slab si fără 
acea tărie morală, dovedită în urmă 
icu doi ani pe stadionul Steaua din 
J'ucurești, atunci cind învinsese

•ania cu 1—0 și cînd apărase cu 
a. .legație pînă la capăt avantajul de 
numai un gol. Amatorii de fotbal 
care au privit ambele partide la te
levizor pot face astăzi comparația : 
ieri, echipa iberică n-a fost în nici 
un caz mai tare decît atunci. în 
aprilie 1977 1 la Craiova a și fost 
condusă în două rînduri, arătindu-se 
astfel destul de vulnerabilă in apă
rare. Dacă spaniolii au egalat în 
ambele situații (mai multi telespec
tatori remarcau cu amară ironie că 
în timp ce jucătorii noștri se pier
deau in felicitări reciproce, adver
sarii lor profitau de acele „festivi
tăți" și marcau goluri în poarta 
lui Lung !) și dacă au reușit să 
încheie meciul cu scorul de egalitate 
pe care evident și-l propuseseră, a- 
ceasta se datorează, în special, lip
sei de concentrare și superficialității 
multora dintre echipierii formației 
noastre, incapacității de a reacționa 
energic, cu toată dîrzenia, pentru a 
întrece adversarul.

Motivele de cea mai mare insatis
facție pentru amatorii de fotbal s-au 
produs după minutul 70. cînd. după 
scorul de 2—2, s-a prăbușit moral
mente întreaga echipă. Ea s-a lăsat 

complexul de vinificatie și unități 
comerciale din Pitești.

La încheierea vizitei, consiliu] 
popular județean a oferit un dejun. 
După-amiază. oaspeții s-au înapoiat 
în Capitală.

★
în aceeași zi, tovarășul Gheorghe 

Pană, președintele Comitetului exe
cutiv al consiliului popular mu
nicipal. primarul general al Capitalei, 
a oferit un dineu în cinstea delega
ției Sovietului orășenesc Moscova.

Au luat parte Ludovic Fazekas. 
ministrul economiei forestiere si ma
terialelor de construcții. Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

nizat de UNICEF la Sala O.N.U. 
din New York cu prilejul inaugu
rării Anului internațional al copi
lului. Și-au dat concursul „ABBA", 
Rita Coolidge, Henry Fonda, John 
Denver, Earth Wind and Fire, 
Andy Gybb, Kris Kristofferson, 
Olivia Newton-John, Donna Sum
mer, The Bee Gees

22.15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. Dirijor : Paul 
Popescu. Solist : Vladimir Russo 
(U.S. Cehoslovacă). în program : 
Dan Buciu — Lespezi (primă audi
ție) ; G. Fr. Haendel — Concertul 
pentru orgă și orchestră nr. 1 opus 
4 în sol minor ; A. Bruckner — 
Simfonia a V-a în si bemol major, 
în pauză : Reportaj TV : „Punți 
peste ape"

22,05 Mult e dulce...
22,30 închiderea programului

dominată pe propriul teren de joc, 
pierzînd practic nu numai sansele in 
campionatul european, ci si intere
sul spectatorilor si telespectatorilor. 
La 2—2. parcă acea cădere de pe te
renul de ioc s-a răsfrint si pe banca 
antrenorilor ; aceștia l-au înlocuit, 
tîrziu. pe Dumitru cu Stefănescu. 
care de multi ani joacă... fundaș cen
tral ! A fost o schimbare în contra 
sens cu necesitatea de atunci a to
cului. ce ar fi cerut tot efortul.pen
tru o reacție în atac, pentru forțarea 
victoriei.

Dar să nu cîntărim acum toate 
greșelile care s-au comis în pregă
tirea meciului sau pe parcursul aces
tuia. Labilitatea psihică, motiv. în 
fond, de neexplicat și de neadmis. 
care a provocat căderea din ultimele 
20 de minute ale partidei, a agravat, 
le-a pus în lumină celelalte defecte, 
destule, ale unei formații de compo
ziție și valoare eterogene.

S-au salvat, dacă se poate spune 
astfel, din acest eșec, ca joc și obiec
tive. jucătorii Marcu. adesea pericu
los pentru apărarea spaniolă. Geor
gescu. autor a două goluri (plus o 
..bară", în prima repriză) si Dinu, 
care s-a străduit să compenseze cît 
de cit o linie de mijlocași sub formă 
de joc si lipsă de creativitate, pre
cum si deficientele celor doi fundași 
laterali. Cam mult pentru un singur 
fundaș central. Despre echipa spa
niolă. să spunem numai că a știut 
bine ce vrea si că s-a priceput să 
exploateze slăbiciunile noastre. Des
pre arbitraj, critici i se pot adresa, 
dar nu credem că e cazul să-1 facem 
țap ispășitor pentru păcatele echipei 
noastre.

Valeriu MIRONESCU

Vizita ministrului comerțului al S.U.A.
Miercuri la amiază a sosit în Ca

pitală Juanita M. Kreps. ministrul 
comerțului al S.U.A.. președintele 
părții americane în Comisia econo
mică mixtă româno-americană. care 
va conduce delegația americană la 
lucrările comisiei, ce se vor desfă
șura între 4 și 6 aprilie la București.

Pe aeroportul Otopeni delegația a 
fost salutată de tovarășii Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
si cooperării economice internaționa
le. Alexandru Mărgăritescu. prim- 
adjunct al ministrului, de alte per
soane oficiale.

Au fost de fată O. Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La sosirea pe aeroport, ministrul 

american a subliniat în declarația 
făcută ziariștilor prezenti : Este pri

RECEPȚIE OFERITA■

DE AMBASADORUL R. P. UNGARE
Cu prilejul celei de-a 34-a aniver

sări a eliberării Ungariei de sub do
minația fascistă, ambasadorul Repu
blicii Populare Ungare la București, 
Sandor Raj nai. a oferit miercuri o 
recepție.

Au participat tovarășii Virgil Ca- 
zacu. membru ai Comitetului Politic 
Executiv, secretar ai C.C. al P.C.R., 
Angelo Miculescu. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
si industriei alimentare. Eugen Je- 
beleanu. vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste. Suzana Gâdea. ministrul Edu
cației și învătămîntului. Dumitru 
Turcus. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Du
mitru Ghise. vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. general-colonel Marin Nicoles-

Expoziție
în contextul mai larg, al preocupă

rii producătorilor pentru cunoașterea 
si satisfacerea preferințelor cumpără
torilor. ieri s-a deschis în Capitală 
o nouă expoziție de mobilă cu vîn- 
zare. în soseâua Pipera nr. 46. Această 
expoziție oferă publicului ultimele 
noutăti în materie de mobilă stil si 
diferite piese pentru holuri. Sînt ex
puse garnituri de mobilă realizate de 
meșterii cei mai priceputi ai între
prinderilor de specialitate din Arad, 
Cluj-Napoca. Pipera. Tg. Mureș. Ora
dea. reprezentînd epoca Renașterii 
spaniole si flamande, stilul Regence și 
Ludovic al XVI-lea. cu finisaje mate 
sau lucioase. Etajul superior găzdu
iește circa 25 de garnituri de hol. în- 
tr-o mare diversitate de forme si di
mensiuni. cu funcționalitate multiplă

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

7 și 8 aprilie. In țarii : Vreme în încăl
zire, mal ales la începutul intervalu
lui. Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
ploi locale care vor avea șl caracter

La juniori, România —
Stadionul „23 August" din Bacău 

a găzduit ieri meciul-tur dintre se
lecționatele de juniori ale României 
și Uniunii Sovietice, din cadrul pre
liminariilor turneului U.E.F.A. In 
ciuda terenului desfundat, cele două 
formații au oferit un joc viu disputat, 
care a plăcut miilor de spectatori

In campionatul european de tineret 
Turcia - România 2-0

ANKARA 4 (Agerpres). — Miercuri 
la Gaziantep, în meci pentru Cam
pionatul european de fotbal (echipe 
de tineret), selecționata Turciei a

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Campionatele internaționale de 

pentatlon modern ale Franței, desfă
șurate la Paris, s-au încheiat cu o 
remarcabilă victorie a românului 
Dumitru Spîrlea. situat oe locul întîi 
în clasamentul final cu 5 484 puncte. 
Pe locul doi s-a clasat campionul 
mondial si olimpic Peciak (Polonia) 
— 5 422 puncte, cîștigător ieri în ul
tima probă — crosul. Locul trei a 
revenit concurentului maghiar Kan- 
csal — 5 326 puncte.

• La Bratislava, într-un meci 
pentru grupa a 5-a a Campionatului 
european de fotbal interțări, echipa 
Cehoslovaciei a învins cu scorul de 
2—0 (0—0) selecționata Franței. Au 
marcat : Panenka (min. 67) din lo
vitură de lă 11 m și Stambacher 
(min. 72).

• în orașul Prostejov s-a disputat 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele Cehoslovaciei și 
Franței, contînd pentru campionatul 
european de tineret. Fotbaliștii ceho
slovaci au obținut Victoria cu scorul 
de 1—0 (1—0) prin punctul marcat in 
minutul 32 de Janecka.

• După patru runde, în turneul de 
șah de la Zagreb, pe primul loc se 

ma mea vizită în România și mă 
bucur că am prilejul să văd cite 
ceva din frumosul dumneavoastră 
oraș. Aștept cu nerăbdare să abor
dez împreună cu delegația română, 
în cadrul lucrărilor comisiei mixte, 
importante probleme. în mod deose
bit extinderea comerțului dintre cele 
două țări ale noastre. Sper că vom 
putea. în cursul acestor convorbiri, 
să ne apropiem de telul pe care ni 
l-am propus, acela de a face ca vo
lumul schimburilor comerciale să a- 
tingă un miliard de dolari. Relațiile 
comerciale dintre țările noastre au 
fost In ultima vreme bune si ne aș
teptăm ca ele să se dezvolte.

Sîntem dornici să mergem Înainte 
ne calea promovării bunelor noastre 
relații, care au cunoscut un avînt ca 
urmare a vizitei făcute anul trecut 
de președintele României în S.U.A.

cu. adjunct al ministrului apărării 
naționale, membri ai conducerii altor 
ministere si instituții centrale, acti
viști de partid si de stat, oameni de 
stiintă si cultură, generali si ofițeri 
superiori.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră. alti membri ai corpului diplo
matic.

★
Cu prilejul celei de-a XXXIV-a 

aniversări a eliberării Ungariei de 
sub dominația fascistă, ambasadorul 
R.P. Ungare la București. Sandor 
Rajnai. a depus, miercuri dimineața, 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
si a patriei, pentru socialism, precum 
si la Monumentul eroilor sovietici.

(Agerpres)

de mobilă
si un aspect foarte plăcut datorat di
versității de stofe (in dungi, uni, 
înflorate, stil goblen, din mătase, ca
tifea sau în alte combinații). Sînt ex
puse. de asemenea, si o serie de piese 
separate : măsuțe, biblioteci, comode 
etc.

Directorul comercial al întreprinde
rii de prezentare si desfacere a mo
bilei din cadrul centralei industriale 
de resort, tovarășul Petre Pandelescu. 
ne informează că exponatele se vînd 
pe loc. cu Plata integrală sau in rate, 
asigurîndu-se si transportul la domi
ciliu. cu mijloace adecvate. în aceeași 
zi sau a doua zi. cel tîrziu. după do
rința clientului. De retinut că expo
ziția este deschisă între orele 8—16. 
(Rodica Serban).

de averse, mai frecvente tn vestul și 
nordul țării. Vînt moderat cu intensi
ficări. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero șl 10 grade, Iar 
valorile maxime între 10 șl 20 de gra
de, mai ridicate în sudul țării. In Bucu
rești : Vreme în încălzire, mai ales la 
Începutul intervalului. Cerul va ti 
schimbător favorabil aversei de ploaie. 
Vînt moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

U.R.S.S. 3-1 (0-1)
prezenți în tribunele stadionului din 
Valea Bistriței. Au cîștigat juniorii 
noștri cu scorul de 3—1, care au în
scris prin Pop (direct din corner), 
Turcu și Suciu (din lovitură de la 11 
metri). Golul oaspeților a fost înscris 
de Novikov în prima repriză. (Gheor
ghe Baltă).

întrecut cu scorul de 2—0 (1—0) for
mația României. Cele două goluri au 
fost marcate de Selciuk (min. 30) și 
Ilyas (min. 67).

află Antunak (Iugoslavia), cu 3 
puncte. Șahistul român Victor Ciocil- 
tea totalizează 1,5 puncte. In runda a 
4-a, Ciociltea a remizat cu Vujako- 
vici (Iugoslavia). El a pierdut însă 
partida întreruptă cu Bukal (Iu
goslavia).
• In clasamentul marelui premiu 

„F.I.L.T.", primul loc este deținut în 
prezent de tenismanul american 
Jimmy Connors cu 802 puncte, urmat 
de Tanner (S.U.A.) — 782 puncte și 
Ashe (S.U.A.) — 554 puncte. McEnroe 
(S.U.A.) ocupă locul 4 cu 515 puncte. 
Suedezul Bjorn Borg se află pe lo
cul 9 cu 285 puncte.

• La turneul de tenis de la Rotter
dam, jucătorul vest-german Rolf 
Gehring a realizat o mare surpriză. 
întrecîndu-1 cu 7—6, 5—7. 6—4 pe 
Uie Năstase (România).

• în runda a 7-a a Turneului in
ternațional feminin de șah de la 
Bydgoszcz (Polonia), Viorica Ilie a 
cîștigat la Lia Bogdan, Margareta 
Teodorescu a învins-o pe Elisabeta 
Kovalska, iar Nana Ioseliani a ob
ținut victoria In partida cu Tatiana 
Lemaclko. în clasament conduc 
Viorica Ilie (România) și Ioseliani 
(U.R.S.S.) cu 5,5 puncte.

Cronica zilei
Miercuri la amiază a avut loc în 

Capitală semnarea înțelegerii de co- 
loborare între uniunile artiștilor plas
tici din Republica Socialistă Româ
nia și U.R.S.S. pe anii 1979 și 1980. 
înțelegerea prevede vizite reciproce 
de artiști, organizarea de expoziții, 
schimburi de materiale și informații 
din domeniul artelor plastice.

★
In cursul unei festivități care a 

avut loc miercuri dimineața la rec
toratul Universității din Capitală, 
ambasadorul Norvegiei la București, 
Per Borgen, a făcut o donație dc 
cărți acestei instituții de învătămînt 
superior.

Donația cuprinde lucrări de limbă, 
literatură și lingvistică.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
George Ciucu, rectorul Universității 
bucureștene, și ambasadorul Per 
Borgen.

(Agerpres)

A apărut :

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 7 din 5 aprilie 1979
Revista se deschide cu articolul : 

Avînt puternic în toate sferele vie
ții sociale a patriei. In continuare 
sint publicate articolele : Calitate, 
ritm și eficientă în domeniul inves
tițiilor ; Centralismul democratic și 
autoconducerea muncitorească ; A 
doua revoluție industrială si clasa 
muncitoare (II) ; Imperative majore 
ale egalității în drepturi a statelor. In 
cadrul rubricii Festivalul national 
«Cîntarea României» sînt inserate 
materialele : Caracterul popular al 
artei ; Unitatea muncii productive și 
creației spirituale. La rubrica „Con
sultații" sînt cuprinse materialele: 
Sistemul organelor statului în Repu
blica Socialistă România ; Creația li- 
terar-artistică si cerințele educației 
estetice în societatea socialistă ; Evo
luții si tendințe actuale în procesul 
lichidării subdezvoltării. Rubrica ..Pa
gini de istorie" inserează articolul : 
Pe marginea unor lucrări despre 
presa militantă, progresistă interbeli
că. Revista cuprinde de asemenea 
rubricile : ..Din mișcarea comunistă 
Si muncitorească mondială". „Con
fruntări ideologice în lumea contem
porană". „Cărți și semnificații". „Re
vista revistelor" și „Cuvîntul citito
rilor".

Concurs organizat 
de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii
Concursul pe bază de buletine 

cu tema „Dezarmarea — cerin
ță imperioasă a păcii, cauză vi
tală a tuturor popoarelor, po
ziția P.C.R. și a României so
cialiste în solutionarea acestei 
probleme fundamentale a lumii 
contemporane',‘ — organizat de 
Comitetul National pentru Apă
rarea Păcii, se află în plină des
fășurare. La sediul C.N.A.P. so
sesc zilnic numeroase buletine 
expediate de concurentii care au 
răspuns la întrebările concursu
lui.

In toate județele, comitetele 
de luptă pentru pace. în cola
borare cu organizațiile si insti
tuțiile locale, desfășoară o vie 
activitate politică si culturală pe 
tema concursului, organizează 
conferințe, simpozioane, seri de 
întrebări si răspunsuri, tin con
sultații. proiectează filme. Punc
tele de documentare, bibliote
cile. casele de cultură si cămi
nele din mediul rural dau par- 
ticipantilor la concurs ajutorul 
bibliografic solicitat.

Concursul se închide la 31 
mai 1979. Tragerea la sorti a 
premiilor oferite concurentilor 
care au dat răspunsuri exacte 
la întrebări va avea loc în pri
ma parte a lunii iulie. Buletine 
de concurs mai pot fi procurate 
prin comitetele județene, muni
cipale si orășenești de luptă 
pentru pace, precum si prin 
instituții si organizații obștești, 
iar in Capitală de la sediul Co
mitetului municipal de luptă 
pentru pace. str. Biserica Amzei 
nr. 29. sectorul 1.

Depunerile pe obligațiunile
C.E.C. cu cîștiguri

Casa de Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut că pînă la 
10 aprilie a.c. inclusiv, obligațiu
nile C.E.C. cu cîștiguri se pot 
procura fără ' diferență de preț, 
ia valoarea lor nominală.

Cei interesați își pot procura 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri în 
numărul dorit, de la oricare uni
tate a Casei de Economii și 
Consemnatiuni sau de la unită
țile poștale.

Posesorii de obligațiuni C.E.C. 
beneficiază de importante cîști
guri în bani cu valori cuprinse 
între 50 000 de lei și 800 de lei, 
care se acordă în fiecare lună, 
prin trageri la sorți.

Tragerea la sorți pentru luna 
In curs va avea loc în Capitală 
la 30 aprilie 1979.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea 

din 4 aprilie 1979
Extragerea I : 10 22 15 27 43 14
Extragerea a II-a : 25 6 11 4 44 42
Fond total de cîștiguri : 1 260 493 lei 

din care 358 065 lei report la catego
ria I.

Telegrame de felicitare 

adresate tovarășului Ilie Verdeț
în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, cît și 

al meu personal, vă felicit sincer cu ocazia numirii dumneavoastră în înalta 
funcție de prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.

Vă doresc din tot sufletul multă sănătate și mari succese în activitatea 
dumneavoastră de înaltă răspundere pusă in slujba înfloririi României socia
liste, a intereselor întăririi păcii și prieteniei între popoare.

J. BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Cu ocazia numirii Excelenței Voastre în calitate de prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România, am marea plăcere de a vă prezenta 
calde felicitări șl cele mai sincere urări de succes în înalta dumneavoastră 
misiune.

In același timp, doresc să vă asigur de dorința sinceră a guvernului meu 
tn ceea ce privește intensificarea în continuare a legăturilor de prietenie și 
colaborare strînsă care există între cele două țări ale noastre.

BULENT ECEVIT
Primul ministru al Republicii Turcia

Doresc să exprim sincerele mele felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări, cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste România.

Aștept cu plăcere să conlucrez cu guvernul dumneavoastră în dezvoltarea 
pe mai departe a relațiilor prietenești dintre țările noastre.

Cu salutări prietenești,
• al dumneavoastră sincer,

PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
Prim-ministru al Canadei

Aș dori să vă transmit — din partea poporului și guvernului Indiei — 
caldele noastre felicitări cu prilejul primirii de către dumneavoastră a noilor 
responsabilități. îmi exprim speranța că îndeplinind cu pricepere și compe
tență aceste noi responsabilități vă veți aduce contribuția la obținerea de 
către poporul român de progrese tot mai mari pe calea prosperității sale.

Sint convins că tradiționalele relații cordiale dintre țările noastre se vor 
dezvolta și consolida în viitor în avantajul nostru reciproc.

MORARJI DESAI
Prim-ministru al Republicii India

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUl SUPERIOR
(Urmare din pag. I) 

NOI DATE DESPRE POPULAȚIA GLOBULUI

IN „ANUARUL DEMOGRAFIC AL O.N.U."

la sfîrșitul acestui secol, Terra 
va avea peste 6 miliarde locuitori

Noua edifie a „Anuarului demografic al O.N.U.", cuprinzind datele 
privitoare la numărul locuitorilor lumii în 1977, oferă amănunte in
teresante privind schimbările intervenite și evoluțiile previzibile in 
domeniul populației in peste 200 de țări și regiuni geografice de 
pe glob.

Prima concluzie care se desprinde 
din cifrele de ansamblu menționate 
în volum este ateeea că în următoa
rele două decenii POPULAȚIA GLO

sigură. în condițiile prevederilor le
gale. realizarea planurilor anuale de 
școlarizare în învătămîntul superior, 
corespunzător cerințelor dezvoltării 
economico-sociale a tării. Ministerul 
Educației si învătămîntului. împreu
nă cu instituțiile de învătămînt su
perior vor lua toate măsurile pentru 
desfășurarea concursului în condiții 
de deplină obiectivitate, astfel incit 
să se respecte riguros criteriile de 
admitere stabilite, să fie apreciat fie
care candidat în funcție de pregă
tirea realizată în liceu si de aptitu
dinile pentru profilul de învătămînt 
si specializarea la care concurează. 
In prezent, toate instituțiile de în
vătămînt superior. împreună cu con
ducerile liceelor, au organizat cursuri 
pentru sprijinirea candidatilor în 
buna lor pregătire pentru concurs.

1,3 miliarde, India — un miliard, 
U.R.S.S. — 309 milioane, S.U.A. — 
250 milioane.

Potrivit anuarului, in țările în curs 
de dezvoltare se înregistrează și 
cea mai înaltă rată a deceselor. 
Aceasta este o gravă consecință a 
înapoierii economice în care sint 
menținute multe dintre aceste țări, 
a lipsei de hrană, a inexistenței in
stituțiilor sanitare, a mizeriei și bo
lilor care bîntuie pe întinse supra
fețe ale globului.

Astfel, in multe țări din „lumea 
a treia", MORTALITATEA INFAN
TILA este deosebit de ridicată : in 
Liberia — 159 decese la 1 000 de 
nașteri. în Malawi — 142, în Ruanda 
127, în Insulele Capului Verde — 104. 
Pentru țările dezvoltate, procentele 
sint de 8 (Suedia), 9 (Danemarca și 
Olanda). 11 (Franța), 15 (S.U.A.).

O situație la fel de gravă arată și 
statisticile referitoare Ia mortalitatea 
în rindul mamelor la naștere. In 
Insula Reunion, de exemplu, rata 
mortalității materne la 100 000 naș
teri este de 198, în Sri Lanka — 179, 
în Argentina — 159, în Guatemala — 
136, în Jamaica — 128. Pentru țările 
dezvoltate cifrele sînt : 1,5 — in 
Danemarca, 2 — în Suedia. 5,1 — în 
Olanda, 9,2 — în Belgia.

în țările dezvoltate se înregis
trează și cea mai mare SPERANȚA 
DE VIAȚA. Astfel, în rindul co
piilor de sex feminin, speranța de 
viață este de peste 75 de ani in 
Islanda, Notvegia, Suedia, Japonia, 
Olanda, Franța, Danemarca. Sta
tele Unite, Canada, Elveția ; pentru 
bărbați, speranța de viață este de 73 
ani în Islanda, 72 — în Japonia și 
Suedia, 71 — în Norvegia, Olanda, 
Danemarca. Pentru majoritatea ță
rilor din Africa, speranța de viață 
este mai mică de 50 de ani (in 21 
dintre țări speranța de viață este sub 
20 de ani, iar in alte 21 de țări este 
de 40—49 ani).

„La mijlocul anului 1974 — se 
arată în anuar — în țările indus
trializate existau circa 9,5 milioane 
persoane imigrate din țările mai 
puțin dezvoltate". Cifrele nu redau 
însă nimic despre viața pe care o 
duc acești „străini in țară străină", 
despre dramele provocate de înstră
inare, de rupere a lor de mediul tn 
care s-au născut și au crescut.

• REFERENDUM IN 
APĂRAREA FAUNEI ? 
Braconierii extermină în fiecare 
an pe teritoriul Italiei 200 mi
lioane de păsări si animale. In 
pofida măsurilor luate In aceas
tă tară pentru protejarea faunei, 
numărul păsărilor si al anima
lelor descrește primejdios, ca 
urmare a uciderii lor necon
trolate. Alarmată de această si
tuație. opinia publică italiană a 
cerut o mai drastică intervenție 
a autorității publice. In momen
tul de fată, ca urmare a insis
tentei deputatilor italieni. Tri
bunalul Suprem examinează un 
proiect de organizare a unui re
ferendum national menit să 
apere lumea animală în fata va
lului crescînd al braconajului.

La aceste acțiuni se asociază 
personalități ale vieții politice 
și culturale, printre care cunos
cutul scriitor Alberto Moravia, 
prestigios apărător al faunei pa
triei sale.

• HOTEL SUBACVA
TIC. Excursii subacvatice se 
vor putea efectua în Bah
rein. unde se construiește, pen
tru prima dată în lume, un 
complex hotelier sub apele Gol
fului. Constituit din sase cor
puri de clădiri legate între ele 
prin pasarele, complexul oferă 
amatorilor de peisaje submarine 
posibilitatea de a urmări, de la 
ferestrele prevăzute cu puter
nice reflectoare, viata ce se 
desfășoară sub apă. Clientii ho

telului vor fi aduși cu elicopte
rele pînă la platforma de ateri
zare. amenajată pe acoperișul 
clădirilor, de unde turiștii vor 
cobori cu lifturi rapide spre in
terior. Camerele servesc, totoda
tă, pentru Odihnă.

• MICII AUTOMOBI-
LIȘTI. în orașul sovietic Rostov
se află una din cele mai solici
tate școli din U.R.S.S. Destinată 
elevilor care vor să se dedice 
soferiei după absolvirea învă
tămîntului mediu, această scoală 
este Concurată poate doar de 
studiourile de teatru sovietice, 
care cunosc o afluență asemă
nătoare de candidați. în cei pa
tru ani de existență, școala a

pregătit 1 200 de tineri șoferi șl 
400 inspectori de circulație.

• CLĂDIREA CU 
...700 DE TRENURI. 
Atracția pe care o exercită tre
nul în rîndul copiilor pare să se 
continue chiar si mult după 
vîrsta majoratului. Un întreg 
orășel din R.F.G.. situat în a- 
propiere de Stuttgart. îsi dato
rează renumele clubului fero
viarilor de la Winnenden. Pa- 
sionatii săi membri au construit 
în clădirea clubului unul din 
cele mai cuprinzătoare modele 
de cale ferată din lume. Drumul 
de fier miniatural ocupă 150

m p. iar liniile sale ferate. In 
lungime de 2 km. se întind pe 
mai multe etaje si sint deser
vite de 700 garnituri de tren.

• DETECTORUL 
...SINCERITĂȚII. Patrona
tul nipon va beneficia de 
una din ultimele cuceriri ale 
tehnicii electronice, destinată 
detectării loialității angajatilor. 
Este vorba de un „detector de 
minciuni" electronic miniatural, 
care se poate conecta la mag
netofon sau la telefon. Dacă in
terlocutorul spune un neadevăr 
sau ascunde ceva. în frecventa 
oscilațiilor sonore ale glasului

său intervin schimbări involun
tare. imperceptibile auzului, dar 
întru totul detectabile de apara
tura ultrasensibilă. Atunci cînd 
interlocutorul spune adevărul, 
semnalizează un bec verde, in 
caz contrar, semnalizează un 
bec de culoare roșie. Uti
lizat Îndeobște pentru verifi
carea loialității candidatilor la 
angajare. ..detectorul de min
ciuni" va deveni un instrument 
de lucru frecvent si în timpul 
încheierii unor tranzacții.

• „PATINE DE APĂ". 
O metodă simplă și sigură pen
tru ridicarea si manevrarea unor 
încărcături grele a fost aplicată 
recent în portul Le Hâvre. O 
locomotivă de 133 tone (foto
grafia alăturată), trebuia de
plasată la bordul unui vapor

pentru a ti transportată în Ma
rea Britanie. Pentru aceasta au 
fost folosite asa-numitele ..pa
tine de apă" — o căptușeală 
matlasată. acoperită cu o folie 
din plastic, umflată cu apă sub 
presiune. Cînd s-a creat o înăl
țime de 7 cm. de la pămînt, sub 
fiecare boghiu au fost fixate că
rucioare pe roți, iar locomotiva

a fost remorcată de două cami
oane de mare tracțiune.

® MAȘINĂ DE SCRIS 
ELECTRONICĂ. Prima ma
șină de scris electronică, cu e- 
cran. a fost prezentată zilele 
trecute presei, la Veneția, de 
către firma italiană ..Olivetti". 
Noua invenție apare la 100 ani 
după primul ..Remington", 
„strămoșul" mașinii de scris, și 
la 20 de ani după primele ma
șini de scris electrice. Mașina 
electronică memorizează frag
mentele de text destinate să a- 
pară cu mai mare frecventă — 
formule de politețe, adrese etc. 
— folosește automat mai multe 
tipuri de literă, după cum poate 
folosi ..scrisul inversat" — litere 
albe pe fond negru.

Admiterea se face în ordinea des- 
crescîndă a mediilor generale obți
nute de candidați. în limita numă
rului locurilor planificate pentru fie
care facultate si profil sau. după caz, 
specializare si în funcție de situa
ția militară a fiecărui candidat (in- 
corporabil sau neincorporabil). Me
dia generală minimă de admitere este 
5,00. Media generală obținută 
de candidați la concurs este va
labilă. pentru stabilirea ordinii 
de clasificare, numai la facul
tatea si profilul la care aceștia au 
concurat si numai pentru categoria 
militară din care fac parte candidații.

Admiterea în învătămîntul superior 
— ne-a spus in încheiere interlocu
torul — reprezintă o acțiune de im
portantă deosebită, prin care se a-

BULUI VA CREȘTE CONTINUU, 
urmînd să depășească in anul 2 000 
cifra de 6 miliarde locuitori, față de 
4,124 miliarde la mijlocul anului
1977. In acel an, repartizarea pe 
continente și zone geografice a 
populației pe baza datelor oficiale, 
acolo unde existau astfel de date, 
era următoarea : 57 la sută trăiau în 
Asia, aproape 12 la sută — în Eu
ropa, 10 la sută — în Africa, 8 la 
sută — în America Latină, peste * 6 
la sută — în Uniunea Sovietică, sub
6 la sută în — America de Nord și 
sub 1 la sută — în Oceania.

între alte date statistice Inse
rate în ultima ediție a anuaru
lui se menționează că în prezent 
în lume din fiecare zece persoane 
opt trăiesc în 25 de state cu cea 
mai densă populație. Pe primele 
zece locuri — ca număr de locui
tori — se situează R. P. Chineză, 
India, U.R.S.S., S.U.A., Indonezia,
Japonia, Brazilia, Bangladesh. Pa
kistan, Nigeria.

în ceea ce privește RATELE DE 
CREȘTERE a populației globului, 
anliarul menționează că cea mai 
înaltă rată se înregistrează în Africa 
— respectiv 52 de nașteri la mia de 
locuitori în Niger și Zambia, 51 in 
Malawi și Togo, 50 în Mali, Ruanda, 
Benin și Liberia.

Potrivit pronosticurilor, populația 
Africii va fi in anul 2 000 în jur de 
800 milioane, față de circa 400 mili
oane în prezent. Rate de creștere de
mografică joasă se înregistrează 
în R. F. Germania (9,5). Lu
xemburg (11), Austria (11,3), Elveția 
(11,5), Suedia (11,6).

In general se observă că ritmul de 
creștere a populației este mult mai 
înalt in țările în curs de dezvoltare 
decît in cele industrializate. Astfel, 
populația celor dinții, care era de 
trei miliarde în 1975, va spori cu 70 
la sută pînă la sfîrșitul acestui secol, 
în timp ce populația țărilor industria
lizate (1,1 miliarde în 1975) va 
crește, în aceeași perioadă, cu nu
mai 17 la sută. Ca urmare a acestei 
evoluții, în anul 2000, aproximativ 
patru cincimi din populația țărilor 
cu cel mai mare număr de locuitori 
va evolua astfel : R. P. Chineză —
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Pentru un aport sporit al țărilor 
industrializate Ia adoptarea viitoarei 
„strategii internaționale a dezvoltării"

Intervenția președintelui „Grupului celor 77" în Comitetul 
pregătitor al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiu
nilor Unite se desfășoară lucrările Comitetului pregătitor pentru noua 
..strategie internațională a dezvoltării".

în cuvîntul său. președintele 
„Grupului celor 77", Mahmud Mestiri 
(Tunisia), a atras atenția că noua 
„strategie internațională a dezvoltă
rii" va trebui să țină pe de-a între
gul seama de faptul că imperialismul, 
colonialismul, neocolonialismul. ames
tecul în treburile interne ale altor 
state, apartheidul, discriminarea ra
sială și toate formele de agresiune și 
de ocupație străină constituie obsta
cole ^erioase în calea emancipării și 
a progresului economic al țărilor în 
curs de dezvoltare. în continuare, 
vorbitorul a subliniat interconexiu
nea ce există între dezvoltare și dez
armare. „Contribuind la progresul 
social și economic al țărilor în curs 
de dezvoltare, țările industrializate 
servesc cauza stabilității și păcii în 
lume și asigură menținerea prosperi
tății proprii. Asupra acestui concept 
de interese reciproce trebuie mobili

Ofensivă a forțelor patriotice Zimbabwe 
împotriva regimului rasist

SALISBURY 4 (Agerpres). —După 
cum relatează agențiile de presă, 
marți seara forțele patriotice Zim
babwe au lansat un nou atac împo
triva unor obiective ale regimului 
rasist, situate la 32 kilometri de 
Salisbury, provocind pagube mate
riale importante. Este cea de-a treia 
acțiune inițiată de forțele patriotice

O nouă regiune a fost eliberată de forțele patriotice Zimbabwe; 
populația îi salută cu bucurie pe eliberatori

Apel al secretarului general al 0. N. U. pentru 

încetarea conflictului dintre Tanzania și Uganda
GENEVA 4 (Agerpres). — într-o 

declarație dată publicității la Geneva 
în numele secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, este expri
mată profunda îngrijorare în legă
tură cu continuarea și extinderea 
conflictului dintre Tanzania și Ugan
da. „Este regretabil — relevă decla

PETROL SI OAMENI
în bătălia pentru dezvoltare
• Țara de odinioară a „celor însetați lingă fîntînă“ 
spre orizonturile progresului ® Premiere pe harta 
industrială • „Deșertul verde" sau cum se naște 
civilizația Saharei • De pe malurile Mediteranei 
pînă în inima nisipurilor — un vast peisaj ai colabo

rării rodnice româno-îibiene.

Cu un deceniu în urmă. Libia — 
a patra țară ca mărime din Africa 
(1 760 000 kmp), așezată pe malurile 
continentului la Mediterana — era 
descrisă numai cu două cuvinte : 
„nisip" și „petrol". într-adevăr, da
torită structurii reliefului (aproape 
nouă zecimi din teritoriul țării se 
întinde pe una din zonele cele mai 
aride ale Saharei), Libia sugerează 
parcă o perpetuă fugă spre mare a 
continentului african din strînsoarea 
deșertului, din care reușește să 
scape însă numai o fîșie îngustă, cu 
pămînt fertil, cuprinsă în regiunea 
nordică — Tripolitania, unde se 
află cantonată majoritatea covirși- 
toare a celor aproape 3 milioane de 
locuitori ai țării. Urmează apoi, sub 
forma unor imense amfiteatre, zo
nele Cyrenaica — un platou de cal
car denudat de vegetație, ce urcă 
pînă la 1 000 de metri altitudine, 
Fezzan șl Sahara libiană, punctate 
de cîteva oaze de verdeață : Djebel 
Al Ahkdar, Gadames, Zallo și Kufra, 
adevărate „avanposturi" naturale ale 
vieții pe frontul bătăliei cu nisipu
rile.

Istoria acestei țări a cunoscut o 
lungă succesiune de invazii străine, 
din timpuri străvechi și pînă in 
zilele noastre — de la stăpinirea fe
nicienilor și grecilor antici la cea 
otomană (Libia a făcut parte din Im
periul otoman din secolul al XVI-l“a 
pînă la începutul secolului XX). In 
1911 a început invazia italiană asu
pra Libiei, care s-a izbit de o dîrză 
rezistentă din partea poporului 
libian. în cursul bătăliei de la 
Djihad au căzut mii de eroi ai lup
tei antifasciste. Ani de zile. întreaga 
țară s-a transformat într-un uriaș și 
neînfricat Djihad, cotropitorii ne
reușind să ocupe decît în 1933, după 
două decenii de la declanșarea inva
ziei, teritoriile Tripolitania și Cyre
naica. în timpul celui de-al doilea 
război mondial, stăpînirea italiană ia 
sfîrșit. Libia trecind sub administra
re anglo-franceză. Iar în 1951, potri
vit unei rezoluții a O.N.U.. s-a pus 
capăt dominației colonialiste. 

zată opinia publică mondială, după 
adoptarea noii strategii, împreună cu 
angajamentele pe care ea le va com
porta. în această privință, responsa
bilitatea guvernelor țărilor dezvoltate 
este deosebit de mare" — a subliniat 
Mestiri.

Arătînd că dificultățile economice 
cu care sînt confruntate țările dez
voltate nu trebuie ignorate, vorbito
rul a relevat că aceste state au la 
dispoziție o marjă suficientă și mij
loacele necesare depășirii dificultăți
lor, așa cum au dovedit-o de nenu
mărate ori. „Este greu de crezut — a 
arătat vorbitorul — că, dacă ar avea 
voința politică necesară, țările in
dustrializate nu ar putea să-și inten
sifice eforturile în favoarea țărilor în 
curs de dezvoltare, în cadrul restruc
turării necesare a relațiilor econo
mice internaționale".

Zimbabwe în această zonă în ulti
mele sase zile, indiciu elocvent al 
creșterii forței mișcării de eliberare 
din Rhodesia, care, după cum a de
clarat Joshua Nkomo, copreședinte 
al Frontului Patriotic Zimbabwe, se 
pregătește pentru o ofensivă gene
ralizată împotriva armatei regimului 
Smith. , 

rația — că numeroasele apeluri și 
inițiative menite să pună capăt lupte
lor n-au avut nici un succes". Se
cretarul general al O.N.U. a cerut din 
nou părților să pună capăt conflic
tului și să caute o soluționare a di
vergențelor lor conform principiilor 
și scopurilor Cartei O.N.U.

Realități noi in Jamahirîa Arabă Libiană Populară Socialistă

Adevărata independență a țării a 
fost cîștigată însă nu în sălile con
ferințelor internaționale, ci prin 
luptă, mult mai tîrziu, la 1 septem
brie 1969, odată cu victoria revolu
ției conduse de colonelul Moammer 
El Geddafi, prin abolirea anacro
nicului regim monarhic. în martie 
1977, la Sebha, țara este proclamată 
Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă. Așa cum se precizează in 
documentul de la Sebha. între obiec
tivele noului regim figurează realiza
rea proprietății poporului și înfăp
tuirea unității arabe. Organul suprem 
al puterii este Congresul General 
Popular, care grupează congresele de 
bază și comitetele populare, sindica
tele. uniunile si organizațiile profe
sionale — expresii elocvente ale pre
ocupării noului regim pentru demo
cratizarea structurilor statului. Tara 
s-a smuls treptat din izolarea 
în care o ținuseră cercurile feu
dale proimperialiste, mobilizîndu-și 
forțele pentru lichidarea urmărilor 
dominației coloniale și înfăptuirea 
unui șir de transformări progre
siste, pe calea unei independențe 
reale, a dezvoltării sale economice 
și sociale libere, de sine stătătoare.

Pînă la sfîrșitul deceniului al șa
selea al acestui secol. Libia era 
socotită încă printre cele mai sărace 
țări ale lumii. Un moment nou, de o 
mare însemnătate pentru economia 
libiană. I-a constituit descoperirea, 
sub dunele de nisip ale Saharei, a 
unuia dintre cele mai importante 
rezervoare naturale de petrol de pe 
glob, al cărui volum este apreciat 
la circa 4 miliarde de tone. A fost 
inaugurată astfel o „eră a prospe
rității", dar, din păcate, nu pentru 
poporul libian, ci pentru o minoritate 
de afaceriști străini și autohtoni.

ITALIA

Intilnire a reprezentantului P.C.R. 
cu secretarul general al P.S. Italian

ROMA 4 (Agerpres). — Tovarășul 
Bettino Craxi, secretar general al 
Partidului Socialist Italian, s-a întîl- 
nit cu tovarășul Constantin Dăscăles- 
cu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
șeful delegației partidului nostru 
care a participat la lucrările celui 
de-al XV-lea Congres al P.C.I.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost adresat 
un cordial mesaj de salut, urări de 
succes în activitatea sa și a socia
liștilor italieni pentru unitatea de 
acțiune a forțelor de stingă, demo
cratice și progresiste.

Tovarășul Bettino Craxi a expri
mat cele mai vii mulțumiri pentru 
urările ce i-au fost adresate și a 
rugat să se transmită secretarului 
general al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele sale de 
profundă stimă și prietenie. El a 
evocat cu plăcere întîlnirile și con

R. S. Vietnam își exprimă acordul pentru 
începerea convorbirilor cu R.P. Chineză la 10 aprilie

HANOI 4 (Agerpres). — La Hanoi 
a, fost difuzată o notă a Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii So
cialiste Vietnam. în care se exprimă 
acordul părții vietnameze de a începe 
convorbiri cu Republica Populară 
Chineză la nivel de a juneți ai miniș
trilor afacerilor externe, în vederea 
examinării problemelor relațiilor din
tre cele două țări — adoptarea de 
măsuri stringente pentru menținerea 
păcii și stabilității în regiunile de 
frontieră, pe baza respectării suvera
nității, integrității teritoriale, resta

ORIENTUL MIJLOCIU
• Un interviu al președintelui Sadat • Knessethul a aprobat 
acordurile israeliano-egiptene • Măsuri ale unor țări arabe după 

Conferința de la Bagdad
BONN 4 (Agerpres). — într-un in

terviu acordat revistei vest-germane 
„Stern", președintele Egiptului. An
war El Sadat, a respins ideea unor 
garanții militare americane pentru 
Egipt, similare cu cele acordate Is
raelului. „în unele situații, aceasta 
ar implica si o prezentă militară 
americană, pe care eu nu o voi per
mite", a explicat șeful statului 
egiptean.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Parla
mentul israelian (Knessethul). reunit 
miercuri în sesiune extraordinară, a 
aprobat acordurile israeliano-egipte
ne prezentate de premierul Mena- 
hem Begin după reîntoarcerea sa din 
vizita efectuată recent la Cairo.

După cum relatează agențiile in
ternaționale de presă, premierul is
raelian a arătat, între altele, că a- 
ceste acorduri se referă lg remiterea, 
la 26 mai. către Egipt a orașului 
El-Arish, care va fi urmată imediat 
de deschiderea culoarului aerian în
tre Egipt și Israel, deasupra Sinaiu- 
lui, și a frontierei dintre cele două 
țări.

M. Begin a confirmat că negocie
rile asupra autonomiei teritoriilor 
Gaza și Cisiordania se vor des
fășura alternativ la El-Arish și 
Beercheva.

Așa cum suna o vorbă de largă 
circulație în rîndul locuitorilor, țara 
lor era — pînă la victoria revoluției 
de la 1 septembrie 1969 — ca „o 
fintînă din care numai o mînă de 
libieni și străini scoteau apă pînă 
la saturație, în timp ce săracii, cei 
mulți, sufereau cumplit de sete...".

Iată de ce noul regim condus de 
colonelul Geddafi s-a angajat, de 
la bun început, într-o bătălie des
fășurată simultan pe două fronturi : 
politic și economic. Primul obiectiv 
— deplina independență politică — 
a fost atins odată cu desființarea, în 
1970. a ultimelor baze militare 
străine — britanice și americane.

Cu aceeași fermitate au fost con
centrate forțele în scopul rezolvării 
marilor probleme economice care 
confruntau țara, în vederea des
prinderii din chingile subdezvol
tării și înaintării sale spre orizon
turile progresului și bunăstării. în 
acest sens, eforturile statului libian 
au fost polarizate de imperativul 
schimbării vechilor structuri eco
nomice, concretizîndu-se într-un șir 
de măsuri menite să conducă la dez
voltarea și modernizarea agricul
turii, accelerarea procesului de 
industrializare a țării, ameliorarea 
situației financiare și îmbunătăți
rea condițiilor de trai ale poporului.

O măsură importantă luată de 
noul regim pe linia valorificării 
mai intense a bogățiilor naturale în 
interesul național o constituie na
ționalizarea tuturor societăților străi
ne ce se ocupau cu distribuirea și 
exportul produselor petroliere, con
comitent cu întărirea rolului com
paniei naționale „Libyan Petro
leum" si trecerea la dezvoltarea 
unei industrii proprii de prelucrare. 
Astfel, la Zawia, localitate situată la 

vorbirile avute la București cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, arătînd 
că socialiștii italieni dau o înaltă 
apreciere neobositei activități a con
ducătorului partidului și statului ro
mân pentru progresul și prosperita
tea României socialiste, contribuției 
sale remarcabile pe planul vieții in
ternaționale.

în cadrul convorbirii s-a relevat că 
raporturile prietenești între cele 
două partide se dezvoltă continuu, 
reprezentînd un aport de seamă la 
cauza păcii, destinderii, solidarității 
forțelor democratice în lupta pentru 
libertate, pace și colaborare în Euro
pa. în întreaga lume. S-a subliniat 
dorința reciprocă de a continua si di
versifica aceste raporturi. Totodată, 
s-a făcut un schimb de păreri pri
vind activitatea pe plan intern și in
ternațional a P.C.R. și P.S.I.

întîlnirea și convorbirea s-au ca
racterizat printr-o atmosferă deose
bit de cordială, prietenească.

bilirii relațiilor normale dintre cele 
două țări. Exprimînd năzuința de a 
se ajunge la soluționarea probleme
lor litigioase în relațiile dintre cele 
două țări, partea vietnameză propune 
începerea convorbirilor la 10 aprilie, 
se subliniază în document.

într-o conferință de presă, organi
zată pentru ziariștii străini. Phan 
Hien. adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Viet
nam, a declarat că Vietnamul este 
gata să înceapă convorbirile cu China 
în situația care s-a creat în prezent.

BAGDAD 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului. Ahmed Hassan 
Al-Bakr. a adresat președintelui in 
exercițiu al Organizației Unității 
Africane. Gaafar El Nimeiri. șeful 
statului sudanez, un mesaj prin care 
îl roagă să aducă la cunoștința sta
telor membre ale organizației rezo
luțiile adoptate la Bagdad de miniș
trii de externe și ai economiei din 
unele țări arabe, cerînd. totodată, 
suspendarea apartenenței Egiptului 
la O.U.A. — a anunțat M.A.E. ira
kian. citat de agenția I.N.A.

Printr-un alt mesaj, adresat pre
ședintelui în exercițiu al mișcării de 
nealiniere, H. Junius Richard Jaya- 
wardene. președintele R.S.D. Sri 
Lanka, șeful statului irakian a cerut 
suspendarea apartenenței Egiptului 
la mișcarea nealiniatilor.

ALGER 4 (Agerpres). — Biroul 
Politic al partidului Frontul de Eli
berare Națională. întrunit sub pre
ședinția lui Bendiedid Chadli. secre
tar general al F.L.N.. președintele 
Algeriei, a hotărît măsurile ce vor fi 
întreprinse în conformitate cu rezo
luțiile Conferinței de la Bagdad re
feritoare la Tratatul de pace egip- 
teano-israelian. Ministrul de externe 
algerian a descris aceste rezoluții 
drept „măsuri minime", adăugind că 
există în continuare posibilitatea 
unor no' sancțiuni, informează agen
ția A.P.S.

40 km vest de Tripoli, ,a fost con
struit cel mai mare complex de pre
lucrare a țițeiului din țară, care 
cuprinde două rafinării (cu o capaci
tate de peste 120 000 de barili pe zi), 
instalații pentru desulfurizarea pe
trolului, stații complexe de lichefiere 
a gazelor, rezervoare pentru depo
zitarea petrolului brut și a produse
lor destinate^ exportului. în vecină
tatea complexului au fost amenajate 
cheiuri pentru ancorarea petrolie
relor de mare tonaj. Astăzi, Libia 
se numără printre cei mai mari 
producători de petrol ai lumii, cu o 
producție anuală ce se ridică la 
peste 100 milioane tone.

Importantele fonduri provenite 
din exploatarea petrolului și a altor 
bogății naturale care au fost națio
nalizate au fost orientate cu pre
cădere spre dezvoltarea unor noi 

ramuri industriale și diversificarea 
economiei naționale. în cadrul ac
tualului plan de dezvoltare (1976— 
1980). pe harta industrială a tării au 
apărut primul combinat metalurgic 
din țară (la Misurata), fabrici de 
ciment, întreprinderi de îngrășă
minte chimice și alte unități pro
ductive în ramurile electrotehnicii, 
materialelor de construcții, indus
triei ușoare și alimentare.

Un sprijin substanțial este acor
dat, de asemenea, extinderii și 
modernizării agriculturii. Se exe
cută mari proiecte agricole în ve
derea sporirii producției principale
lor culturi cerealiere. Totodată, un 
vast program la scară națională, 
intitulat în mod simbolic „deșer
tul verde", prevede irigarea unor 
întinse zone din Sahara, prin uti
lizarea rezervelor subterane de apă. 
Pilcuri de păduri, însumînd 60—70 
milioane de arbori, vor constitui 
„zidurile verzi" de protecție ale 
noilor oaze implantate de om. Ca 
urinare, peste 700 000 de hectare 
urmează a fi puse în valoare, prin 
organizarea de ferme moderne (multe 
dintre ele în plin deșert), unite în 
cooperative agricole.

în cadrul acestei „revoluții verzi", 
beduinii, nomazii Saharei, au fost 
cuprinși într-un proces complex de 
sedentarizare. Pe de altă parte. Libia 
este la ora actuală scena unui feno
men poate unic în lume '— acela al 
„emigrării" de la oraș la sat. în fie
care an. 1 500 pînă la 2 000 de familii 
părăsesc orașul pentru a se stabili în 
mediul rural. Apar treptat primele 
generații ale noii civilizații a Sa
harei.

Dezvoltarea economică a Libiei a 
permis luarea unor măsuri pentru 
asigurarea unei vieți demne pentru

Rezultatele alegerilor 
municipale din Spania 

Important progres al partidelor 
democratice

MADRID 4 (Agerpres). — Minis
trul de interne al Spaniei a anunțat 
miercuri la Madrid rezultatele defi
nitive ale alegerilor municipale des
fășurate marți în această tară. .După 
ce a relevat că alegerile respective 
au confirmat, in ansamblul lor, ca
racteristicile celor legislative de la
I martie, înregistrînd în special o 
participare la urne de numai 60 la 
sută a electoratului, ministrul de 
interne a precizat că Uniunea Cen
trului Democratic (partidul de gu- 
vernămînt) a cîștigat în 30 din cele 
52 de provincii, iar partidele socialist 
muncitoresc spaniol si comunist în
II provincii. De asemenea, a spus 
vorbitorul. Partidul naționalist basc 
controlează trei provincii, iar Parti
dul socialist din Andaluzia — una. în 
celelalte există egalitate între prin
cipalele partide.

Pe ansamblul Spaniei. U.C.D. dis
pune de 30 000 de consilieri. P.S.M.S. 
de 14 000. P.C.S. de 4 000. Coaliția 
Democratică (de dreapta) de 2 500. 
Alți 14 000 de consilieri sînt indepen
denți, iar restul de 600 aparțin unor 
mici formațiuni politice.

Agenția Associated Press relevă că 
la actualele alegeri. 14 la sută din 
voturi au fost exprimate în favoa
rea candidaților comuniști, in creș
tere cu 4 la sută față de recentele 
alegeri legislative.

Desemnarea primarilor din rîndul 
consilierilor aleși marți va avea loc 
la 18 aprilie.

FINLANDA 

în perspectiva formării 
unui nou guvern

HELSINKI 4 (Agerpres). — Parla
mentul Finlandei — Eduskunta — s-a 
reunit, miercuri, la Helsinki. în noua 
componentă rezultată în urma alege
rilor generale desfășurate la 18 si 19 
martie a.c. După cum s-a mai anun
țat. partidele coaliției guvernamen
tale si-au redus reprezentarea în 
forul legislativ. în care dispun însă, 
împreună, de o majoritate de 127 din 
totalul de 200 de mandate.

Primul ministru Kalevi Sorsa a 
prezentat președintelui tării. Urho 
Kekkonen, demisia cabinetului.

Președintele Kekkonen urmează să 
îsi înceapă, săptămina viitoare, con
sultările cu liderii principalelor for
mațiuni politice, in vederea desem
nării personalității însărcinate cu 
formarea noului guvern.

agențiile de presă transmit:
La Geneva 3 avut loc 0 nouă 

reuniune în cadrul negocierilor din
tre U.R.S.S., S.U.A. și Marea Brita- 
nie în scopul elaborării unui tratat 
privind interzicerea generală și to
tală a experiențelor cu armele nu
cleare. Următoarea reuniune va avea 
loc la Geneva, la 21 mai 1979. De ase
menea, la Geneva a avut loc o nouă 
întîlnire a delegațiilor sovietică și 
americană la negocierile bilaterale 
privind limitarea armamentelor stra
tegice ofensive.

fiecare cetățean al țării. în ultimii 
ani au fost construite peste un sfert 
de milion de locuințe noi cu infra
structura corespunzătoare. Rețeaua de 
școlarizare s-a extins cu 11 000 noi 
săli de clasă. în 1980. o treime din 
populația tării se va pregăti în școli 
de diferite grade. în cele două uni
versități construite in ultimii ani. la 
Tripoli și Bengazi, învață aproape 
20 000 de studenți. Progrese de sea
mă au fost obținute pe terenul ocro
tirii sănătății si asistentei medicale, 
care, reflectate in oglinda statistici
lor. înseamnă : 1 medic la 900 de lo
cuitori și 6 paturi de spital la 1 000 
de locuitori, niveluri dintre cele mai 
ridicate in rîndul țărilor meditera
neene.

în aceste eforturi ample pe calea 
prefacerilor înnoitoare, poporul li
bian se bucură de sprijinul și soli
daritatea României socialiste, aria 
cooperării multilaterale româno-li- 
biene extinzîndu-se continuu. La 
realizarea acestui curs ascendent al 
relațiilor de conlucrare dintre cele 
două țări, în avantajul reciproc, o 
contribuție hotărîtoare au adus-o 
acordurile și înțelegerile încheiate 
cu prilejul întîlnirii la nivel înalt, 
din februarie 1974, dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și șeful 
statului libian, Moammer El Ged
dafi, care au deschis noi și rod
nice orizonturi colaborării pe plan 
politic, economic tehnlco-științific, 
cultural. Specialiștii români sînt 
prezenți în cele mai diverse zone ale 
țării — de pe malurile Mediteranei 
pînă în inima deșertului. La Tri
poli, pe cartea de muncă a con
structorilor români sînt înscrise 
realizări de onoare, cum ar fi un 
întreg cartier de blocuri; cu 2 000 de 
apartamente, numeroase școli, clă
dirile Poștei centrale, Băncii indus
triale și de investiții și alte edificii 
publice și obiective social-culturale. 
De asemenea, operă a constructori
lor noștri este și noul port pescă
resc din Tripoli. Ingineri, tehni
cieni și muncitori români au întins o 
șosea de asfalt în plină Sahară, 
între Tarhuna și Beni-Walid, alte 
trei șantiere ale constructorilor 
noștri de drumuri fiind, în prezent, 
deschise pe întinderile pustiului. în 
timp ce, în nord-vestul țării, un alt 
grup de tehnicieni și specialiști ro
mâni participă la vasta acțiune — în 
desfășurare pe întreg cuprinsul 
țării — „deșertul verde", transfor
med pămînturi sterpe în livezi și 
ogoare roditoare. La Garian. oraș 
înălțat pe platou, un fel de Brașov 
libian, un modern spital cu 260 de 
paturi funcționează în întregime cu 
personal medico-sanitar din Româ
nia. în total, peste 3 000 de specia
liști români Își desfășoară activita
tea în Libia, demonstrînd prin fapte 
anvergura legăturilor rodnice sta
tornicite între cele două țări și po
poare.

Viorel POPESCU

Nou program de acțiune 
adoptat la Congresul 
comuniștilor italieni 

Realegerea tovarășilor Luigi Longo și Enrico Berlinguer în 
funcția de președinte și, respectiv, de secretar general al P.C.I.

„Cu Partidul Comunist Italian 
pentru a salva Italia". Acesta este, 
exprimat sintetic, obiectivul princi
pal de luptă ,al comuniștilor italieni, 
așa cum a fost definit de cel de-al 
XV-lea Congres al partidului, care 
și-a încheiat lucrările marți seara, 
după cinci zile de dezbateri. Eve
niment de cea mai mare importan
tă in viața întregii societăți italie
ne, congresul, ale cărui lucrări s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și mobilizare po
litică. a adoptat in unanimitate 
principalele orientări ale activității 
interne și internaționale a parti
dului, viitoarea sa strategie de 
luptă.

Forumul comuniștilor italieni a 
dezbătut in mod amplu problemele 
care confruntă 
țara, modul de 
participare la 
campania electo
rală, care se a- 
nunță a fi dintre 
cele mai disputate. Dizolvarea 
anticipată a parlamentului, pen
tru a treia oară in ultimii 
șapte ani, arăta secretarul ge
neral al P.C.I., Enrico Berlinguer, 
în cuvîntul de inchidere a con
gresului, reprezintă „o probă clară 
a faptului că, in Italia de azi, 
fără comuniști nu pot fi constitui
te guverne care să fie in măsură 
să conducă cu adevărat. Iată de 
ce, pentru a salva Italia și demo
crația, pentru a pune capăt dezor
dinii și ineficientei, pentru a în
vinge terorismul și violența, pen
tru a, lovi în privilegii și a efectua, 
in sfîrșit, o operă de justiție socia
lă, este necesar ca P.C. Italian să 
intre in guvern".

Pornind de aici, obiectivul central 
al partidului în campania electorală 
— stabilit în documentul final al 
congresului — va fi acela de a ac
ționa pentru creșterea forței gene
rale a formațiilor de stingă, forță 
care reprezintă condiția indispen
sabilă a dezvoltării' celei mai am
ple unități populare și democratice 
de care are nevoie Italia. „Steagul 
unității partidelor de stingă, a cla
sei muncitoare și a maselor de oa
meni ai muncii, al unității tuturor 
forțelor democratice, va continua să 
rămână steagul nostru de luptă" — 
se arată in documentul final al con
gresului. „Tocmai pe această unitate 
este necesar să se fondeze noul

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA

Relații chino-singapore- 
gg Hua Guofeng, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, a 
primit la Beijing pe Goh Keng Swee, 
viceprim-ministru al Republicii Sin
gapore. Cu acest prilej s-a exprimat 
convingerea că vizita va contribui la 
dezvoltarea relațiilor prietenești și a 
cooperării între cele două țări și- a 
prieteniei dintre cele două popoare — 
relevă agenția China Nouă.

Noul primar al orașu
lui Chicago. Pentru prima 0313 
în istoria sa, Chicago, al doilea 
oraș ca mărime din Statele Unite, 
are. începînd de marți. în funcția de 
primar o femeie. Este vorba de 
Jane Byrne, în vîrstă de 44 de ani, 
care a obținut victoria în alegerile 
municipale cu o majoritate de peste 
80 la sută. Reprezentantă a Partidului 
democrat. Jane Byrne l-a învins pe 
republicanul Wallace Johnson.

Grecia va deveni al 10- 
lea membru al C.E.E. Mini?‘ 
trii de externe din țările membre ale 
C.E.E.. reuniți la Luxemburg, au ho- 
tărit ca tratatul pregătitor pentru ad
miterea Greciei în cadrul Pieței co
mune să fie semnat la Atena la 28 
mai a.c. Se așteaptă ca Grecia să 
devină oficial cel de-al 10-lea mem
bru al C.E.E. la 1 ianuarie 1986.

înlăturarea pericolului 
de la centrala nucleară 
Three Mile Island. Bul3 d<! 
gaz semnalată în reactorul centralei 
nucleare americane de la Three Mile 
Island din statul Pennsylvania a 
fost eliminată, au anunțat oficiali
tăți federale aflate la fata locului. 
„Cred că pericolul s-a redus consi
derabil" — a afirmat Harold Denton, 
șeful Departamentului operațional al 
Comisiei pentru reglementări nu
cleare. El a adăugat că eliminarea 
bulei și reducerea cantității de gaz 
inflamabil au făcut ca posibilitatea 
unei explozii să nu mai constituie in 
momentul de față o preocupare sem
nificativă.

Rezultatele 
referendumului 

din Iran
TEHERAN 4 (Agerpres). — La Te

heran au fost anunțate rezultatele 
definitive ale referendumului desfă
șurat in zilele de 30—31 martie în 
Iran în legătură cu viitoarea formă 
de guvernămînt a țării. La urne s-au 
prezentat 20,3 milioane de cetățeni, 
din care majoritatea covîrșitoare — 
20,1 milioane — a votat pentru pro
clamarea republicii islamice.

Primul ministru al Iranului, Mehdi 
Bazargan, a declarat în cursul unei 
conferințe de presă că guvernul va 
renunța la „toate proiectele inutile 
sau de prestigiu" sau la cele menite 
să facă din Iran „jandarmul" Golfu
lui sau al Oceanului Indian. Toate 
proiectele utile poporului vor fi re
luate, la nevoie cu ajutorul experți- 
lor străini, „care vor putea trăi în 
Iran în condiții de deplină securita
te", a precizat el. Mehdi Bazargan a 
anunțat, de asemenea, că Iranul a 
fost invitat să se alăture mișcării 
țărilor nealiniate. 

guvern, din care trebuie să faci 
parte și partidul comunist".

Congresul a reafirmat, totodată, 
liniile de acțiune ale partidului ' 
în domeniul politicii internaționa
le, relevind importanța întăririi 
unității partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor pro
gresiste și democratice in lupta 
pentru apărarea independenței po
poarelor, pentru consolidarea cursu
lui spre destindere, pentru făurirea 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru pace și largă cola
borare între toate statele. O mare 
valoare ar avea, după cum releva 
secretarul general al P.C. Italian — 
și aceasta este o idee pe care co
muniștii italieni își propun să o 
discute cu celelalte componente ale 

mișcării munci
torești și demo
cratice — elabo
rarea și punerea 
la punct a unei 
carte care să de

finească principiile, liniile și obiec
tivele unei strategii unitare pentru 
pace și dezvoltare, o strategie la în
făptuirea căreia să participe parti
dele comuniste, socialiste, social- 
democrate, mișcările de eliberare 
națională — aflate sau nu la putere 
— toate celelalte formații democra
tice și progresiste. Așa cum s-a sub
liniat în cadrul dezbaterilor con
gresului, aceasta presupune, firește, 
stricta respectare a autonomiei și 
independenței fiecărui partid, miș
cări și stat. .

Congresul a aprobat, cu o seri 
de reformulări, proiectul de te: 
politice, noul statut al partidului 
precum și programul in vederea-- 
alegerilor pentru Parlamentul vest- 
european. Noul Comitet Central a 
reales in prima sa ședință pe to
varășii Luigi Longo și Enrico Ber
linguer în funcția de președinte și, 
respectiv, secretar general al parti
dului. Direcțiunea și Secretariatul 
P.C.I. și-au păstrat componența an
terioară, în scopul asigurării conti
nuității în muncă în perspectiva 
alegerilor generale anticipate.

Sintetizînd ideile puse in eviden
tă în cadrul dezbaterilor, ziarul 
„L’Unită" scrie : „Cu acest congres, 
orientarea programatică a partidu
lui nostru înregistrează un nou a- 
vans, o nouă dezvoltare".

Radu BOGDAN

Iugoslavia și Madagas
carul doresc să promoveze legătu
rile lor economice și tehnico-știintifi- 
ce pe termen lung pe baza respectu
lui și avantajului reciproc — au sub
liniat șefii celor două delegații in co
misia mixtă pentru cooperarea eco
nomică si tehnică. Metod Rotar, mi
nistrul comerțului exterior, și minis
trul malgas al afacerilor externe. 
Christian Remi Richard, au declarat 
că există interes pentru realizarea 
unor proiecte concrete de către cele 
două părți.

Pentru reluarea negocie
rilor intercipriote. La Geneva 
a avut loc o întîlnire între Kurt 
Waldheim, secretarul general al 
O.N.U.. și Nikos Rolandis. ministrul 
afacerilor externe al Ciprului. După 
aceea ministrul cipriot a precizat că 
au fost explorate toate posibilitățile 
de a se ieși din impasul în care se 
află în prezent negocierile interci
priote. inclusiv posibilitatea unei in- 
tilniri la nivel înalt între președin
tele Ciprului. Spyros Kyprianou, șl 
liderul comunității turce din insulă. 
Rauf Denktaș.

Zăpadă ...de primăvară 
în Belgia și Grecia. Deși prl- 
măvara devine din zi în zi maf pre
zentă, în unele regiuni ale Europei 
iarna pare că refuză să renunțe la 
prerogativele ei. în estul Belgiei au 
căzut, miercuri, fulgi de zăpadă. 1 ' - 
cind partial traficul pe o serie dr <£• 
tere interurbane. Și în Grecia, în es
timele 48 de ore s-au făcut din nou 
simțite rigorile iernii și ale timpu
lui nefavorabil. în nordul țării s-au 
înregistrat căderi de zăpadă, iar în 
rest ploi torențiale reci și vînțuri 
puternice.

Inundații. A«en«a PAP 
transmite că în 22 de voievodate din 
Polonia continuă lupta împotriva 
inundațiilor. Situația cea mai grea 
se înregistrează in trei voievodate 
din nord-estui tării. în bazinul riuri- 
lor Bug și Narew. în zona respectivă 
se află sub ape aproape 280 000 de 
hectare de teren arabil. Din satele 
aflate în zona inundată au fost eva
cuate 1 440 familii.

Executarea fostului 
premier pakistanez 
Zulfikar Aii Bhutto

ISLAMABAD 4 (Agerpres) — Fos
tul președinte și prim-ministru al 
Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, 
condamnat la moarte la 18 martie
1978. a fost executat prin spînzurare 
miercuri în zori la închisoarea din 
Rawalpindi, a anunțat un comunicat 
al Ministerului de Interne difuzat la 
Islamabad. Corpul defunctului a fost 
transportat cu avionul la aeroportul 
Sukur din Sind, de unde a fost dus 
la bordul unui elicopter la cimitirul 
familiei de lingă Naudero. la 21 kilo
metri de Larkana — orașul său natal 
— unde a fost înmormîntat — preci
zează comunicatul.

★
înlăturat de la putere la 5 iulie 

1977, în urma unei lovituri de stat 
militare, Zulfikar Aii Bhutto a fost 
judecat de către înalta Curte din 
Lahore sub acuzația de a fi ordo
nat asasinarea unui oponent poli
tic în urmă cu patru ani. La 9 fe
bruarie a.c.. Curtea Supremă a Pa
kistanului a confirmat sentința cu o 
majoritate de un vot.
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