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Dinii viață hatărlrflir Conferinței Naționale a parMotal, 
îndrumărilor tovarășului Nicolae Ceansesca, să facem totul 
peatru dezvoltarea economico-sodală a tuturor localităților tării, 
Eflru înflorirea orașelor si satelor in care trăim si muncim
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Astăzi despre

CALITATE
PRODUCTIVITA TE

EFICIENTĂ
In industria ușoară

— Planul pe primii doi ani al 
cincinalului a fost depășit, pe an
samblul Ministerului Industriei. Ușoa
re, cu circa 10 miliarde lei. Relevind 
un asemenea succes, care considerați 
că sint principalele realizări obținute 
In domeniul creșterii eficienței eco
nomice in această perioadă ?

— Industria ușoară reprezintă o 
ramură de bază in sectorul producției 
bunurilor de consum. Am făcut 
această precizare tocmai pentru a 
sublinia răspunderea mare ce ne re
vine nouă, tuturor lucrătorilor din 
această ramură, pentru asigurarea 
fondului de marfă — cantitativ, ca
litativ și în structura sortimentală — 
stabilit în strînsă concordanță cu 
Programul de creștere a nivelului de 
trai în acest cincinal și cu Programul 
privind producția și desfacerea bu
nurilor de consum. Producția globală 
suplimentară realizată in cei doi ani 
ai cincinalului se concretizează în 5.5 
milioane mp țesături tip lină, 6 mi
lioane tricotaje, însemnate cantități 
de confecții, ceramică fină, sticlărie 
și altele. Referindu-mă la progresele 
înregistrate în domeniul creșterii 
eficienței, precizez : productivitatea 
muncii a sporit cu 23,4 la sută, față 
de 18.1 la sută cit s-a prevăzut pe 
primii doi ani ai cincinalului ; in 
anul trecut am realizat cu peste 
23 000 modele și sortimente mai mult 
decît în anul 1975, s-au extins și ge
neralizat peste 100 tehnologii noi.

. In întreaga noastră activitate de 
realizare a sarcinilor ne-am bucurat 
și ne bucurăm de sprijinul perma
nent direct, deosebit de substanțial, 
primit din partea conducerii parti
dului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pentru indicațiile valoroa

se date cu prilejul vizitelor de lucru 
în întreprinderile noastre, pentru 
ajutorul concret, efectiv pe care ni-1 
acordă sistematic in fundamentarea 
sarcinilor de plan, pentru grija 
neslăbită pe care o poartă îmbună
tățirii continue a condițiilor de 
muncă și de viață ale femeilor 
— care dețin ponderea princi
pală în rîndul personalului mun
citor din industria ușoară — noi, 
toți oamenii muncii din această ra

lului plan cincinal la producția' 
globală cu circa două luni mai de
vreme. Aceasta înseamnă că va tre
bui să realizăm. în întreaga perioadă 
1976—1980, o producție suplimentară 
de peste 25 miliarde lei. Sîntem con- 
vinși că înfăptuirea acestei sarcini, 
respectiv comprimarea timpului, nu 
este deloc ușoară. Practic, condu
cerea partidului ne cere acum să 
realizăm nu numai sarcinile cantita
tive ale planului, ci în mod deosebit

Convorbire cu tovarășa Lina CIOBANU,
ministrul industriei ușoare

mură, îi sîntem profund recunoscă
tori secretarului general al partidu
lui. Angajindu-ne să înfăptuim în 
mod exemplar toate sarcinile care 
ne revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului, dorim 
să-i transmitem din toată inima to
varășului Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul aniversării a 60 de ani de 
viață și 45 de ani de activitate revo
luționară, calde felicitări, urări de 
bine și sănătate, multă putere do 
muncă spre slava partidului, spre 
gloria și măreția României socialiste.

— V-ați angajat in fața Confe
rinței Naționale că industria ușoară 
va realiza sarcinile cincinalului actual 
cu circa două luni mai devreme. In 
acest efort de comprimare a timpu
lui, ce sarcini revin colectivelor din 
această ramură in acest an hotăritor 
al cincinalului ?

— într-adevăr. industria ușoară s-a 
angajat să realizeze sarcinile actua-

pe cele calitative. Cu alte cuvinte, 
prin toate acțiunile pe care le în
treprindem în anul 1978, vrem să 
marcăm saltul calitativ atît de ner 
cesar dezvoltării noastre generale. 
Producția noastră industrială sporeș
te în acest an cu 7,1 la sută. Ca 
urmare, pe ansamblul primilor trei 
ani ai cincinalului vom realiza un 
ritm mediu anual de creștere de 10,5 
la sută, față de 8,8 la sută cit a fost 
prevăzut. Este vorba de realizarea 
unuia dintre cele mai înalte rițmuri 
de creștere înregistrate în această 
ramură pe plan mondial. Tocmai de 
aceea, esențialul este ca, in condi
țiile acestui ritm, accentul principal 
să fie pus pe laturile calitative ale 
dezvoltării noastre. Aș dori să pre
zint, în acest context, citeva din sar
cinile calitative ce ne revin în anul 
hotărîtor al cincinalului : crește gra
dul de valorificare a materiilor pri
me (cu 2,5 la sută la țesăturile tip 
bumbac, cu 3,4 la sută la țesăturile

tip mătase și altele), sporește pon
derea produselor cu finisaje superi
oare ; se vor extinde și generaliza 
noile tehnolgii ; de asemenea, amin
tesc că productivitatea muncii spo
rește cu 6,5 la sută.

— Să ne oprim, din șirul acestor 
importante sarcini de ordin calitativ 
care le revin lucrătorilor din in
dustria ușoară pe acest an, asupra 
creșterii productivității muncii.

— Este cunoscut că sporirea pro
ductivității muncii constituie facto
rul principal de care depind atit 
creșterea producției, cit și a retri
buției. Amintesc. în acest sens, că 
oamenii muncii din industria ușoară 
au fost primii care au beneficiat de 
majorarea retribuției, încă din luna 
iulie a anului trecut. Retribuția me
die a crescut cu circa 300 lei. ajun- 
gind în prezent la aproape 1900 lei. 
în același timp, se cuvine să relev 
și faptul că sporirea productivității 
muncii constituie condiția hotărîtoare 
a trecerii la materializarea progra
mului aprobat de Conferința Na
țională a partidului cu privire la re
ducerea săptămînii de lucru. Expre
sie a aceleiași griji pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață a fe
meilor, conducerea partidului a sta
bilit că personalul muncitor din in
dustria ușoară să fie printre primii 
beneficiari — începînd chiar din acest 
trimestru — ai săptămînii de lucru 
reduse. 'Aîtfet, pină' la sfirșitul aces
tui an, un număr important de oa
meni ai muncii din ramura noastră

Convorbire realizată de
Viore! SAIAGEAN

Consiliul popular al județului Prahova, 
către tonte consiliile populare județene 

și al municipiului București
Manifestîndu-și hotărirea fermă dc a da viață Pro

gramului Partidului Comunist Român, prețioaselor in
dicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, oamenii muncii din județul Pra
hova au obținut, în anul 1977, însemnate realizări in 
domeniile economic, social-cultural, in buna gospodă
rire și infrumusețare a localităților.

Planul de investiții al consiliului popular județean 
a fost depășit cu 2 la sută ; s-au dat în folosință 4 920 
apartamente, alimentări cu apă, stații de epurare și 
rețele de canalizare în orașele Băicoi și Plopeni, ter- 
mofiearea bazei de producție și a poligonului de pre
fabricate, precum și o serie de obiective social-cultu- 
rale — locuri în internate, săli de gimnastică, dispen
sare medicale, săli de clasă și altele.

Prin contribuția bănească a populației s-au construit 
36 de săli de clasă, 360 locuri în grădinițe, ateliere 
școlare și un dispensar medical. S-au executat peste 
plan 12,5 km imbrăcăminți asfaltice ușoare, cu 6,5 km 
peste angajamentul luat, iar prin munca patriotică a 
cetățenilor s-au realizat lucrări edilitar-gospodărești 
in valoare de 450 milioane lei.

în gospodăria comunală, prin dezvoltarea și diver
sificarea prestărilor de servicii, planul de producție- 
prestație a fost depășit cu 16.6 milioane lei. Veniturile 
proprii ale bugetului consiliului popular județean au 
fost depășite cu 15 milioane lei.

Puternic mobilizat de hotărîrile Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român, de indicațiile secreta
rului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind desfășurarea unei activități eficiente în toate 
domeniile. Consiliul popular al județului Prahova adre
sează tuturor consiliilor populare județene și al mu
nicipiului București o vibrantă chemare la întrecere 
socialistă pentru depășirea sarcinilor ce le revin din 
planul national unic de dezvoltare economico-socială 
pe anul 1978, angajindu-se să realizeze următoarele 
obiective :

I. în domeniul investițiilor 
și al construcțiilor de locuințe :

1. Devansarea termenelor planificate de punere în 
funcțiune a următoarelor obiective :

— dezvoltarea, cu 40 000 mc/an, a poligonului de pre
fabricate din beton armat, cu 180 zile ;

— îmbunătățirea alimentării cu apă a orașului Mizil, 
cu 50 zile ;

— realizarea centralelor și punctelor termice din 
ansamblurile de locuințe pină la finele trimestrului 
III a.c. ;

— darea în folosință a unui număr de 500 aparta
mente. cu 10—30 de zile mai devreme, prin creșterea 
gradului de industrializare a lucrărilor și perfecționa
rea organizării producției și a muncii, in condiții de 
calitate și eficiență sporite.

Totodată vom asigura respectarea termenelor de pu
nere in funcțiune prevăzute in plan la celelalte obiec
tive de investiții.

2. Prin folosirea în mai mare măsură a resurselor lo
cale și a muncii patriotice a cetățenilor, se vor realiza 
peste plan următoarele obiective : 11 săli de clasă ; 
120 locuri în grădinițe ; 40 locuri în ateliere școlare ; 
1 dispensar medical.

3. Creșterea productivității muncii planificate în acti
vitatea de construcții-montaj cu 1100 lei pe persoană 
prin :

— executarea, prin metode industrializate, a 95 la 
sută din volumul de lucrări de instalații ;

— folosirea intensivă și extensivă a utilajelor de 
construcții a sculelor și dispozitivelor, astfel incit in 
anul 1978 să se ajungă la un grad de mecanizare in 
executarea lucrărilor de : 85 la sută la săpături dc 
pămînt, 90 la sută Ia lucrări de betoane, 57 Ia sută Ia 
zugrăveli și vopsitorii și 98 la sută la încărcări-des- 
cărcări ;

— extinderea acordului global la lucrările executate 
de Trustul de construcții-montaj Prahova, in proporție 
de cel puțin 85 la sută.

4. Reducerea cheltuielilor planificate cu 1 leu la 1 000 
lei producție de construcții-montaj, realizîndu-se un 
volum suplimentar de economii de 682 mii lei.

5. Reducerea consumurilor normate de materiale, 
combustibili și energie cu : 300 tone ciment, 30 tone 
metal, 100 mc material lemnos, 30 tone combustibil 
convențional.

6. în sectorul de drumuri și poduri în cadrul fondu
rilor alocate, prin folosirea resurselor locale, economi
sirea de materiale și contribuția cetățenilor se vor exe
cuta suplimentar :

— imbrăcăminți asfaltioe ușoare în lungime de 3 km ;

(Continuare in pag. a Il-a)

Consiliul popular al municipiului Sibiu 
către toate consiliile populare municipale 

și orășenești

MASA ROTUNDA A „SCÎNTEII" 

si acționăm cu înaltă răs 
inuEicitoreaccă, revoluționară, ca adevărati 

proprietari, producători, beneficiari" 
în vasta acțiune de perfecționare în continuare a cadrului organi

zatoric de participare directă a oamenilor muncii la conducerea econo
miei, a vieții sociale, se inscriu măsurile adoptate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pe baza hotăririi Congresului consiliilor oa
menilor muncii, care stabilesc creșterea numărului de muncitori și al 
altor oameni ai muncii ce lucrează nemijlocit in producție, in consiliul 
oamenilor muncii : desemnarea secretarului organizației de partid din 
întreprindere ca președinte al consiliului oamenilor muncii, a directoru
lui ca prim-vicepreședinte și președinte al biroului executiv ; numirea 
președintelui comitetului sindicatului și a unui muncitor ca vicepreședinți 
ai consiliului oamenilor muncii ș.a.

Ținind seama de importanța deosebită pe care o are acum buna 
funcționare a acestor organisme, „Scinteia" a organizat, cu sprijinul co
mitetului de partid al sectorului 5 din Capitală și al catedrei de „Con
strucție de partid'- de la Academia „Ștefan Gheorghiu", o masă rotundă 
care și-a propus ca temă analizarea modului în care își exercită secretarii 
organizațiilor de partid noile atribuții in cadrul consiliilor oamenilor 
muncii. (RiîlATAREA ÎN PAGINA A 1H-A)

(Continuare in pag. a V-a)

Imagine din moderna întreprindere textilâ „Maratex" din Baia Mare

Integrindu-și eforturile, priceperea și spiritul de ab
negație în vasta operă creatoare a întregului nostru 
popor consacrată traducerii în viață a minunatelor 
perspective de progres și prosperitate, magistral defi
nite de istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea al 
partidului, cu voința de a răspunde prin fapte chemă
rii insuflcțitoare a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din mu
nicipiul Sibiu — români, germani, maghiari — au ob
ținut in anul 1977 rezultate de prestigiu in îndeplinirea 
sarcinilor ce le-au revenit din planul național de dez
voltare economico-socială.

Au fost puse la dispoziția populației 1 900 aparta
mente și 616 locuri în cămine pentru nefamiliști. Prin 
darea în folosință a 24 săli de clasă, 240 locuri în gră
dinițe și creșe, 130 locuri în ateliere școlare, a sporit 
simțitor baza materială a invățămintului, instruirii 
profesionale și ocrotirii sănătății.

Volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul so
cialist a sporit cu 73 milioane lei, iar planul la prestări 
de servicii a fost realizat in proporție de 101,3 la sută.

în activitatea de transport urban, de gospodărire co
munală și locativă, planul a fost îndeplinit in propor
ție de 105,5 la sută, la bugetul local, s-au înregistrat 
venituri suplimentare de aproape 11 milioane lei.

Ampla muncă politico-educativă desfășurată sub 
conducerea permanentă a organelor și organizațiilor 
de partid a determinat intensificarea participării ce
tățenilor municipiului Sibiu la acțiuni patriotice de in
frumusețare și bună gospodărire în valoare de 270 mi
lioane lei — cu peste 70 milioane lei peste angaja
mentul asumat — concretizate în amenajarea și între
ținerea de străzi și trotuare, zone verzi, baze sportive, 
taluzări de maluri etc.

însuflețiți de prevederile Programului partidului, de 
hotărîrile Conferinței Naționale, de indicațiile secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Consiliul popular al municipiului Sibiu, 
oamenii muncii care trăiesc înfrățiți pe aceste minu
nate meleaguri ale patriei adresează tuturor consi

liilor populare municipale și orășenești chemarea Ia 
întrecere socialistă pentru a asigura realizarea inte
grală și depășirea sarcinilor care le revin in 1978, 
angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :

I. în domeniul investițiilor 
și construcțiilor de locuințe :

Prin organizarea superioară a muncii și producției 
pe șantiere, creșterea indicelui de folosire a utilaje
lor, introducerea unor noi procedee și tehnologii și 
prin extinderea acordului global la cel puțin 85 Ia sută 
din obiectivele in construcție, vom asigura realizarea 
integrală și inainte de termen a planului de investiții 
pe anul 1978, la lucrările edilitar-gospodărești, social- 
culturale și in construcția de locuințe.

— se vor da in folosință inainte de termenul plani
ficat un număr de 425 apartamente, din care 90 de 
apartamente cu 60 de zile mai devreme și 335 apar
tamente cu 30 de zile ; un magazin universal cu o 
suprafață de aproape 12 000 mp, cu 120 de zile ; un 
pasaj denivelat peste calea ferată, o sală de gimnas
tică și 1,5 km rețele de canal cu 60 zile ; un rezervor 
apă potabilă, un dispensar urban și o creșă cu 100 
locuri cu 30 zile.

II. Prin contribuția bănească 
și în muncă a populației 

se vor realiza:
— canalizarea a 17 străzi, cu o lungime totală de 

■ 3,8 km conducte ;
— introducerea apei potabile pe un număr de 7 străzi 

în lungime de 1,2 km ;
— realizarea de amenajări și întrețineri a peste 

800 000 mp străzi și trotuare, amenajarea și intreține-

(Continuare în pag. a Il-a)

O pagină de glorie din epopeea 
luptei pentru neatîrnare națională

victoria
DE LA SMÎRDAN

Alături de memorabilele izbinzi de la Grivița, Rahova și Plevna, in 
cronica războiului de independență de acum o sută de ani se inscriu 
la loc de seamă biruințele armatei române de la Smirdan și Inova din 
12—13 ianuarie 1878 — ultimele mari bătălii purtate de trupele noastre 
in acest război. Și aci, la fel ca pe întregul parcurs al acestei campanii, 
și ca de atitea alte ori de-a lungul multimilenarei istorii a patriei, 
ostașii noștri au luptat cu bravură și tenacitate, n-au dat înapoi nici 
un pas in fața intăriturilor inamice, din care „nu plumbi curgeau, ci 
riu de foc", cu convingerea că din aceste redute însîngerate, din eroica 
lor jertfă se vor plămădi mărirea și neatirnarea României.

Consiliul popular al comunei Goicea, județul 
Dolj, către toate consiliile populare comunale

Aspra încleștare de la porțile Vidinului
> (reproducere după un desen de epocă)

...Ianuarie 1878. Tre
cuseră opt luni de la 
proclamarea Indepen
denței de stat a Româ
niei, opt luni în care 
se derulaseră cu repe
ziciune evenimente po
litice și militare de 
hotărîtoare însemnă
tate pentru destinele 
țării. Armata noastră, 
care traversase Dună
rea, la solicitarea co
mandamentului rus, 
contribuise, cu energie 
și abnegație, la cuceri
rea Grîviței 1. a Raho- 
vei, a altor localități, 
precum și la împresu- 
rarea completă a oști
rii otomane de la 
Plevna ; prin luptele și 
jertfele comune, falni
ca Plevnă și „cea mai 
frumoasă oaste a sul
tanului" capitulaseră 
la 28 noiembrie 1877 și 
pdată cu aceasta cea 
mai grea etapă a răz
boiului se încheiase. în 
țară, o amplă și vigu
roasă campanie națio
nală de donații și o- 
frande ajutase la de
pășirea marilor difi
cultăți legate de echi
parea și aproviziona
rea armatei. în terito
riile românești aflate 
sub dominație străină 
se înmulțiseră mani
festările de solidarita
te cu frații din țara li

beră și se întărea în
crederea în apropierea 
clipei de împlinire a 
visului secular : înlă
turarea hotarelor din
tre fiii aceluiași po
por.

După căderea Plev- 
nei, potrivit înțelegerii 
realizate între coman
damentele rus și ro
mân, forțele ruse și-au 
îndreptat principala 
acțiune înspre Sofia și 
Adrianopol, iar trupele 
noastre au primit mi
siunea de a neutraliza 
forțele armate otoma
ne concentrate în nord- 
vestul Bulgariei — în 
principal la Vidin și 
Belogragic — asigu- 
rind astfel din spate și 
din flancul drept îna
intarea forțelor ruse 
spre inima Bulgariei.

Armata română s-a 
reorganizat din mers; 
pentru operațiile din 
nord-vestul Bulgariei 
a fost constituit Corpul 
de vest — compus din 
trei divizii — avînd in 
frunte pe generalul 
Nicolae Haralambie. 
Afluirea oștirii româ
ne spre noua zonă dc 
operații s-a efectuat în 
condițiile unei ierni 
deosebit de grele ; îna
intarea trupelor — 
nota în memoriile sale

generalul George An- 
ghelescu, comandantul 
diviziei a IV-a — s-a 
făcut „pe un viscol 
care a durat șase zile 
fără întrerupere și o 
zăpadă pină peste ge
nunchi ; a fost acțiu
nea, pot zice, cea mai 
grea din tot timpul 
campaniei ; acțiune in 
care ofițerii, ca și tru
pele, oamenii, ca și 
caii au indurat cele 
mai grele suferințe... 
Este de ajuns să spun 
că afară de noi. ostașii, 
nu mai circula atunci 
nimeni, nici o suflare 
omenească, astfel că 
noi eram siliți a face 
prima pirtie pe zăpa
dă. Pentru tunuri și 
trăsuri, mai ales, difi
cultățile erau și mai 
mari, deoarece, mai 
inainte de începerea 
viscolului, plouase vreo 
trei zile aproape ne
contenit ; astfel că 
roatele trăsurilor, stră- 
bătind zăpada, se a- 
fundau in nomol și 
caii nu mai puteau 
trage și mișca trăsu
rile".

Silviu ACHIM
(Continuare 
în pag. a Il-a)

Sub conducerea permanentă a organelor și organiza
țiilor de partid, țăranii cooperatori, mecanizatorii, spe
cialiștii, toți cetățenii comunei Goicea, aplicind în viață 
cu fermitate și devotament hotărîrile Congresului al 
XI-lea al partidului, indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist 
Român, au încheiat anul 1977 cu realizări importanțe 
în dezvoltarea economico-socială a comunei, în ridi
carea nivelului de civilizație socialistă al întregii vieți 
materiale și spirituale din comuna noastră.

Ca urmare a rezultatelor bune obținute la producția 
agricolă, s-au livrat suplimentar la fondul de stat 474 
tone grîu, 1 025 tone porumb, 48 tone carne, 349 hl 
lapte, 24 tone lînă, 602 tone legume. Planul de produc- 
ție-prestații, inclusiv prestările de servicii pentru 
populație, a fost depășit cu 204 mii lei, iar prin în
trecerea patriotică pentru buna gospodărire și înfru
musețare a comunei s-au realizat lucrări in valoare de 
peste 6 milioane lei.

însuflețiți de vibranta chemare din raportul pre
zentat de secretarul general al partidului, la Confe
rința Națională a Partidului Comunist Român, oamenii 
muncii din comuna Goicea sint hotărîți să muncească 
mai bine, să depună eforturi sporite, pentru a înfăptui 
cu succes planul cincinal și Programul suplimentar de 
dezvoltare economico-socială.

în numele întregii populații a comunei, Consiliul 
popular al comunei Goicea adresează consiliilor popu
lare comunale din întreaga țară chemarea la întrecere 
pentru îndeplinirea și depășirea planului de dezvoltare 
economico-socială și edilitară pe anul 1978, luindu-și 
următoarele angajamente :

I. în domeniul agriculturii:
Prin participarea efectivă la muncă a tuturor locui

torilor comunei, o mai bună organizare a muncii și a 
producției, folosirea judicioasă a pămîntului, realizarea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, intensificarea chi
mizării, creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor, 
ameliorarea raselor de animale și furajarea lor cores
punzătoare, precum și prin aplicarea celor mai avansa
te tehnologii, vom obține o producție globală agricolă 
de 80 milioane lei, cu peste 5 milioane lei mai mult 
decît prevederile planului.

Producția suplimentară în agricultura comunei va fi 
asigurată atît pe calea sporirii randamentelor Ia hec
tar, cit și prin redarea in circuitul agricol, in acest an.

a unei suprafețe de 246 ha prin lucrări de desecare și 
indiguiri.

Ca urmare a creșterii producției agricole — medii și 
totale — se vor livra suplimentar la fondul de stat 
următoarele cantități de produse : 536 tone griu ; 1100 
tone porumb ; 90 tone floarea-soarelui ; 2 280 tone 
sfeclă de zahăr ; 70 tone soia ; 703 tone legume ; 30 
tone carne ; 2 220 hl lapte ; 3 500 kg lînă ; 50 000 ouă ; 
50 tone pește proaspăt.

II. în domeniul construcțiilor
și sistematizării:

Se va asigura amplasarea tuturor construcțiilor po
trivit prevederilor schiței și detaliilor de sistematizare, 
se va acționa pentru întărirea disciplinei in construc
ții, în vederea prevenirii oricăror abateri de la preve
derile legii sistematizării, antrenindu-se in această 
acțiune deputății și comitetele de cetățeni.

Se vor construi 12 apartamente pentru specialiștii 
din comună, care vor fi date în folosință în cursul tri
mestrului IV al acestui an. De asemenea, se va 
termina și da în folosință, cu 90 de zile mai devreme 
față de termenul prevăzut, o baie comunală.

Din contribuția bănească a populației se va termina 
și da in folosință, cu o lună inainte de termen, un 
local de școală cu 12 săli dc clasă. La executarea 
acestei construcții se va realiza, prin munca patrio
tică a cetățenilor, o economie de 700 000 lei.

III. în domeniul aprovizionării 
populației și al dezvoltării prestărilor

de servicii:
— Depășirea planului de desfacere a mărfurilor cu 

850 000 lei, prin asigurarea unei aprovizionări cores
punzătoare și ritmice cu sortimentul de mărfuri solici
tate de populație, extinderea vînzărilor de preparate 
culinare din producție proprie in unitățile de alimen
tație publică și o bună servire a consumatorilor.

Volumul prestărilor va crește în acest an cu 
950 mii lei, depășindu-se cu aproape 400 mii lei 
prevederile planului. Se vor înființa 4 noi unități 
pentru reparatul obiectelor de uz casnic de folosință

(Continuare în pag. a Il-a)
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Cu cită tortă răzbate ecoul vieții
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și practicii sociale in instruirea propagandiștilor?
Crevedia. Zeci de propagahdisti 

din comunele județului Ilfov se în
dreptau spre clădirea unde avea să 
se desfășoare instruirea trimestrială 
la cursurile de socialism științific. 
Părea o imagine simbolică. înaintau 
prin ceața deasă .oameni chemați să 
împrăștie urmele ceții rămase încă 
prin mințile unora, să-i ajute să-și 
ridice nivelul de conștiință, să răzba
tă la lumină. După două zile de dis
cuții interesante, ei aveau să se în
toarcă acasă cu un plus de pregă
tire teoretică și metodică.

Principalul merit al instruirii l-a 
constituit evitarea dispersării aten
ției spre o largă varietate de teme 
mai mult sau mai puțin importante, 
și orientarea ei spre o unică direc
ție, decisivă pentru creșterea forței 
de înrîurire a propagandei — anume 
modul cum trebuie acționat pentru a 
asigura, în fiecare loc de muncă, mo
bilizarea maselor la realizarea hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale.

Interesant a fost, de altfel, însuși 
modul de organizare a instruirii — 
un experiment pe care nu ne propu
nem să-1 prezentăm neapărat ca un 
model pentru alte județe, valabil ori- 
cînd și oriunde, ci ca o ilustrare a 
preocupării pentru ridicarea nivelului 
invățăsnintului de partid, pentru ino
vare și împrospătare, chiar dacă 
pe parcurs apare necesitatea unor 
„retușuri" sau perfecționări. în ce 
constă noul ?

în primul rind, în faptul că s-a re
nunțat la practica de a consacra cea 
mai mare parte a instruirii unor am
ple expuneri sau prelegeri prezentate 
ca pe bandă rulantă, și care, prin 
durata șl desele repetări tematice, 
aveau drept efect crearea unei at
mosfere de pasivitate și lîncezeală. 
în locul acestora a fost prezentată 
o singură, dar substanțială expunere, 
care, sintetizînd problemele funda
mentale abordate în raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în ce
lelalte documente ale Conferinței Na
ționale, a subliniat în spirit critic și 
autocritic modul în care ele se re
flectă în realitățile județului, expe

riența înaintată încă insuficient ex
tinsă, aspectele deficitare care se cer 
remediate spre a spori aportul orga
nizației județene de partid la înfăp
tuirea hotărîrilor Conferinței Națio
nale.

O asemenea prezentare a proble
melor a dat, de fapt, tonul dezbateri
lor care au urmat și care au deținut 
principala pondere în cadrul instrui
rii. Și cit de convingător, de argu
mentat a răsunat glasul practicii, al 
experienței concrete 1

S-au perindat la cuvînt un șir de 
propagandiști care au prezentat suc

științifice ; folosirea deplină a poten
țialului specialiștilor spre a spori 
rentabilitatea fiecărei unități agri
cole. De remarcat că, stimulați de ex
punerea introductivă, propagandiștii 
au imprimat cuvîntului lor un cara?- 
ter combativ, nesfiindu-se să dezvă
luie neajunsurile care trebuie înlătu
rate, precum și mentalități retrogra
de, înapoiate, ce nu pot fi tolerate.

Noul l-a constituit, totodată, fap
tul că schimbul de păreri a repre
zentat miezul instruirii ; fiecare din 
intervențiile privind modul de abor
dare a temei respective în cursuri a

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL ILFOV

cint modul cum vor aborda tema res
pectivă in cursul pe care îl conduc. 
In pofida varietății tematice sau a 
unghiului de vedere în abordarea 
acelorași probleme s-a afirmat nu
mitorul comun : punerea accentului 
nu pe repetarea unor teze generale 
din documentele Conferinței Națio
nale. ci pe integrarea lor organică in 
cursuri, Ia fiecare din temele abor
date, astfel încît să exercite o influ
ență reală asupra modului de gîn- 
dire și acțiune al cursanților. Astfel, 
referindu-se la modalitățile de a asi
gura modernizarea și dezvoltarea in
tensivă a agriculturii încît ea să 
ajungă la obținerea în 1980 a unei 
producții agricole globale a județului 
de circa 10 miliarde lei, propagan
diștii s-au referit la factorii care asi
gură, la locul lor de muncă, accen
tuarea laturilor calitative ale activi
tății economice și valorificarea supe
rioară a resurselor interne ale agri
culturii — creșterea productivității, 
reducerea cheltuielilor materiale, 
buna gospodărire a avutului obștesc, 
ridicarea nivelului de pregătire agro
zootehnică a oamenilor muncii de la 
sate ; întărirea disciplinei și ordinii; 
aplicarea mai largă și mai promptă 
în producție a rezultatelor cercetării

fost urmată de observații, precizări 
și completări ale altor propagandiști, 
astfel incit instruirea in întregul ei 
a avut caracterul de dezbatere vie, 
concretă, dinamizatoare.

Intervenind pe parcurs de cîte ori 
era nevoie, lectorii cabinetului jude
țean pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă au tras concluzii, 
clarificind aspectele insuficient înțe
lese și dînd indicații suplimentare cu 
privire la modul cum se poate asi
gura buna desfășurare a discuțiilor 
în cercurile învățămîntului de partid.

Este, în același timp, un merit al 
dezbaterilor faptul că, pe lingă pro
blemele legate de dezvoltarea inten
sivă, cu înalt randament a agricultu
rii, au stăruit și asupra unor teze no
vatoare cuprinse in documentele 
Conferinței Naționale cum sînt cele 
privind perfecționarea modului de 
exercitare a rolului conducător al 
clasei muncitoare ; căile de accele
rare a progresului economic al 
României spre a ajunge în 1985 la ni
velul țărilor cu dezvoltare medie ; 
transformările intervenite în ponde
rea diferitelor funcții ale statului so
cialist ; imperativul unor schimbări 
radicale în legislația noastră.

Merită, fără îndoială, atenție pro

punerile propagandiștilor referitoare 
la mai buna orientare a planurilor 
de activitate ale tuturor factorilor 
educaționali în lumina sarcinilor tra
sate de Conferința Națională ; spori
rea caracterului funcțional al punc
telor de documentare politico-ideolo- 
gică ; înlesnirea unei mai bune in
formări asupra sarcinilor actuale și 
de perspectivă ale județului ; stabi
lirea unei bibliografii diferențiate în 
funcție de gradul de pregătire a 
cursanților ; solicitarea unor cadre 
de conducere din economie să pre
zinte informări în fața cursanților.

Semnalînd laturile pozitive ale in
struirii, se cuvine menționat, tot
odată, că ar fi fost necesar să se 
acorde o atenție mai mare laturii 
metodologice, căilor de sporire a for
ței de înrîurire a propagandei, pre
cum și precizării clare a problemelor 
esențiale spre a căror aprofundare 
trebuie îndreptată cu prioritate aten
ția cursanților. Ar fi fost, de aseme
nea, util ca o parte din timpul rezer
vat instruirii să fie folosit spre a răs
punde la întrebări ale propagandiști
lor referitoare la elucidarea sau 
aprofundarea unor teze teoretice 
complexe. Sînt, evident, minusuri 
care pot fi remediate cu prilejul in
struirii celorlalte categorii de propa
gandiști.

Neîndoielnic, modul în care a fost 
concepută și realizată instruirea pro
pagandiștilor a dat rezultate pozitive 
atit în ce privește lămurirea unor 
teze teoretice, cît și înțelegerea mo
dalităților prin care se asigură legă
tura strînsă a teoriei cu practica, cu 
realitățile concrete din comunele ju
dețului. Este încă o dovadă a rodni
ciei orientării trasate de secretarul 
general al partidului spre sporirea 
eficienței propagandei de partid, spre 
creșterea aportului ei la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid, Ia reali
zarea de transformări revoluționare 
in modul de gindire și acțiune al 
acestora.

Tudor OLARU

VICTORIA
DE LA SMÎRDAN

(Urmare din pâg I)
Dovedind calități morale și de vo

ință remarcabile, ostașii noștri au 
înfruntat vicisitudinile vremii, ocu- 
pînd, adesea prin luptă, rind pe rînd 
toate localitățile din dreapta Du
nării. Ciocniri mai însemnate au avut 
loc la Arcer Palanca și Nazir Ma
hala. în această ultimă localitate, 
unde se întăriseră circa 2 500 de os
tași otomani cu 6 tunuri, dorobanții 
și călărașii noștri au declanșat la 29 
decembrie 1877 un atac impetuos din 
mai multe direcții, amenințind for
țele inamice cu incercuirea ; otomanii 
s-au retras în grabă spre Vidin. Tru
pele noastre și-au continuat in urmă
toarele zile înaintarea spre Vidin și 
Beiogragic, desăvîrșind practic în 
prima decadă a lunii ianuarie în
cercuirea celor două orașe-cetăți.

Cetatea Vidinului — aureolată de 
gloria de a nu fi fost nicicînd cuce
rită de asediatori — era cel mai în
semnat oraș-cetate de pe Dunăre și 
un punct strategic important. Vidi- 
nul fusese puternic întărit, folo- 
sindu-se cu pricepere condițiile tere
nului împrejmuitor, un teren mlăști
nos ce făcea posibil accesul numai 
pe cîteva căi de comunicație, care 
însă fuseseră amenajate din timp 
pentru apărare, alcătuind o adevărată 
centură defensivă a cetății. înspre 
Dunăre, se înălța un zid puter
nic pe o distanță de aproape trei 
kilometri, prevăzut din loc în loc cu 
forturi. înspre vest se ridicau două 
incinte fortificate ; cea dintîi, de for
ma unui semicerc, alcătuită din în- 
tărituri și șanțuri ce puteau fi inun
date la nevoie, era situată la circa 
600 de metri de cetate. Cea de-a doua 
linie de apărare dispunea de 10 for
turi întărite, ridicate la distanțe a- 
proximativ egale pe o lungime de 6 
km, precum și de un șanț exterior 
ce putea fi umplut, cînd necesitățile 
o cereau, cu apă. în cetate se afla o 
puternică grupare otomană de circa 
12 000 de oameni, comandați de un 
general energic și capabil, Mehmet 
Izzet-pașa.

Analizind situația, comandamentul 
Corpului de vest a luat hotărârea 
cuceririi centurii exterioare de apă
rare, astfel încît tirul artileriei noas
tre să devină eficient. In acest scop, 
zona Vidinului a fost împărțită în 3 
sectoare. Atacul, fixat pentru ziua de 
12 ianuarie 1878, prevedea un asalt 
simultan din toate sectoarele împo
triva centurii exterioare a Vidinului. 
în acea zi, la ora 7 dimineața, arti
leria românească din sudul Dunării, 
la care se adăugau și tunurile de ia 
Calafat, a dezlănțuit un veritabil 
uragan de foc împotriva pozițiilor 
inamice. După o jumătate de oră, pe o 
ceață deasă, au pornit la atac unită
țile diviziei a IV-a, care au înaintat 
cu hotărîre spre satul Tatargik, si
lind Inamicul să se retragă. „întrea
ga trupă, atit ofițerii, cit și soldații 
— raporta comandantul Brigăzii 2, 
colonelul G. Ipătescu — au fost a- 
nimați de curajul cel mai mare și 
zeloși a-și indeplini datoria lor cu 
cea mai mare sfințenie". în sectorul 
de vest au atacat dorobanții regi
mentelor 4 și 15, care au ocupat satul 
Rupcea, și ostașii regimentului 3, 
care au ocupat satul Raianovcca. 
în mîinile otomanilor se mai 
aflau însă puternicele poziții de 
la Smîrdan și Inova, unde fuseseră 
ridicate trei redute: una în partea 
de sud a Smîrdanului, o a doua 
intre Smîrdan și Inova și o a treia 
între satele Inova și Kapitanovcea.

în vederea asaltului asupra aces
tor poziții s-a constituit un deta
șament de infanterie, pus sub co
manda locotenent-colonelului Ion 
Cotruț, sprijinit în flancuri de es- 
cadroane de călărași. Atacul s-a de
clanșat la ora 14.30; trupa a înain
tat, potrivit ordinului, in liniște, dar 
la circa 600 metri, fiind descoperită 
de inamic, a fost întîmpinată cu o 
puternică pînză de foc. Ofițerii au

comandat : „înainte"! „La aceste 
semnale — își amintea locotenent- 
colonelul Cotruț — trupa a pornit in 
pas alergător cu strigări de ural... In 
citeva minute am ajuns la tranșeele 
turcilor, abordind reduta din dreap
ta". După o rezistență dîrză, în care 
elanul dorobanților s-a dovedit de 
nestăvilit, o parte din forțele oto
mane s-au retras, iar alta s-a pre
dat ostașilor români.

Atacul a fost continuat asupra 
satului Smîrdan, unde fiecare casă 
fusese transformată într-o redută 
din care se revărsa o grindină de 
plumbi. în fiecare curte s-au încins 
lupte aprige și pas cu pas inamicul 
a fost izgonit din Smîrdan. între 
timp, trupe comandate de maiorul 
Eftimie Ulescu, care participaseră și 
la asaltul asupra primei redute, au 
atacat reduta a doua dinspre Ino
va; uluiți de impetuozitatea atacu
lui nostru, ostașii otomani s-au 
predat după o acerbă rezistență. In- 
troducînd forțe proaspete în luptă, 
comandamentul român a atacat apoi 
și cea de-a treia redută și satul 
Inova. „Trupele — nota generalul 
Anghelescu — înaintară și la atacul 
acestei lunete cu aceeași bravură. 
Dădură insă peste un obstacol care 
trebuia străbătut cu orice preț ca 
să poată ajunge la dinsa. Acest ob
stacol era o rovină adincă pe unde 
curgea pirîul Delena. Fără cea mai 
mică șovăire insă, trupele străbat și 
această piedică, care le sta in cale, 
trecind prin apa acestui piriu care 
avea peste 70 centimetri adîncime 
in unele locuri și năvălesc la atac 
cu un mare avint. Turcii... fură res
pinși cu mari pierderi... iar drapelul 
Regimentului al 9-lea dorobanți fu 
implintat pe parapetul și al acestei 
lunete".'

încercările inamicului de a recuce
ri Inova și Tatargikul în zilele urțnă- 
toare au fost respinse, trupele noas
tre menținîndu-se ferm pe pozițiile 
ciștigate. 608 ofițeri și soldați români 
au plătit cu viața sau au fost răniți 
în bătăliile din 12—13 ianuarie ; pier
derile otomane s-au cifrat la circa 
o mie de oameni, dintre care 300 de 
prizonieri. Vidinul a fost apoi supus 
unui puternic bombardament și, a- 
tunci cînd se aștepta iminenta sa 
capitulare, ostilitățile au fost oprite, 
ca urmare a încheierii armistițiului 
ruso-turc. La 12 februarie 1878 trupele 
noastre au intrat în Vidin și Beio
gragic. Apreciind comportamentul 
eroic al ostașilor, un ordin de zi a! 
comandantului diviziei a 2-a infan
terie arăta : „In ziua de 12 ianuarie 
ați gonit din poziții întărite un duș
man tot atit de numeros ca și noi, 
ați luat prizonieri, tunuri, arme, mu
niții, ați ajuns la porțile unei cetăti 
care se credea că nu se poațe lua ; 
prin vitejia voastră ați respins la 13 
pe acel dușman ce credea că voi nu 
știți a păstra ce ați luat. Să trăiască 
in inimile noastre cit vom trăi și noi 
amintirea bravilor ce au căzut pe 
cimpul de luptă, să trăiți ca să ară- 
tați fiilor voștri ce este vitejia".

Bătălia de la Smîrdan — cum 
au intrat în istorie luptele pen
tru centura exterioară de apărare a 
Vidinului — a fost ultima mare în
cleștare a trupelor noastre in cursul 
războiului pentru cucerirea indepen
denței de stat. Prin eroismul lor și 
greul tribut de sînge plătit aici, spre 
a apropia clipa biruinței finale, osta
șii români au arătat încă o dată lu
mii voința neabătută de a-și vedea 
patria neatîrnată, tăria lor morală de 
neclintit, izvorîtă din iubirea fierbin
te pentru țară. Smîrdanul se așază. 
de aceea, în marea carte a istoriei 
naționale, alături de Posada și Rovi
ne, de Podul înalt și Călugăreni. de 
Grivița și Plevna, de Mărășești și 
Oituz, de bătăliile războiului antihi
tlerist.

Și toate la un loc spun că „eroi au 
fost, eroi sînt încă, și-or fi cît nea
mul românesc".

Mai mult 
respect 

față de cerințele 
oamenilor 

și de cuvîntul 
dat!

Ziarul nostru a pu
blicat la această ru
brică, la 23 noiembrie 
1976 _ și a revenit la 
6 aprilie 1977 — scri
sori referitoare la po
luarea sonoră într-o 
zonă de locuințe din 
apropierea întreprin
derii „Laminorul"- 
Brăila, poluare care 
afectează sănătatea 
oamenilor, precum și 
răspunsurile Comite
tului municipal Brăila 
al P.C.R., în care se 
precizau măsurile a- 
doptate și se dădeau 
asigurări că problema 
stă în atenția organe
lor locale, spre a se 
înlătura cauzele.

Din cel puțin două 
puncte de vedere, am 
considerat cazul re
zolvat definitiv. Pri
mul, pentru că este 
vorba de sănătatea și 
liniștea oamenilor si 
nu există pentru un 
organ de partid sau 
de stat sarcini mai de 
preț decît grija față de 
om. Al doilea, răspun
surile erau date de 
comitetul municipal de 
partid, semnate de 
primul secretar. șl 
este normal ca orice 
cuvînt dat si angaja
ment asumat — mai 
ales cînd este vorba de 
scrisorile oamenilor 
muncii, de problemele 
care-i frămîntă — să 
fie respectate cu sfin
țenie.

Iată Insă că după 5 
luni, respectiv la în
ceputul lunii octom
brie anul trecut, o 
nouă scrisoare, semna
tă de patru locatari ai 
blocului F 2 de pe 
strada Republicii — 
din zona cu pricina — 
ne aducea la cunoștin
ță că măsurile promi
se n-au fost duse la 
îndeplinire. „întreprin
derea «Laminorul» 
continuă cu aceleași 
zgomote, alveola din 
fata blocului nu s-a 
desființat șl nici nu 
s-a modificat, așa cum 
ni s-a promis : atelie
rul de rebobinaj al 
cooperativei «Tehno- 
casnica» nu s-a mutat 
și continuă cu arderea 
motoarelor si produ
cerea zgomotelor de la 
polizoare și de la dez
membratul motoare
lor ; centrul de tran
șat carnea nu s-a mu
tat și nici nu s-a re
profilat, așa cum s-a 
spus in răspunsul dat 
în luna aprilie 1977 
etc... De aceea, vă ru
găm să ne ajutați să 
redobindim liniștea 
necesară, așa cum pre
văd legile țării noas
tre".

Această nouă sesiza

re a fost verificată, 
după cum sintem in
formați de răspunsul 
trimis recent redacției 
de către Comitetul ju
dețean Brăila al P.C.R., 
de activiști ai consi
liului județean de con
trol muncitoresc. în 
răspuns se subliniază 
că. in urma discuții
lor purtate cu locata
rii acestui bloc, care 
de altfel au recunos
cut că nivelul zgomo
tului s-a redus față de 
perioadele anterioare, 
s-au stabilit, in con
tinuare următoarele 
măsuri : interzicerea 
circulației autovehi
culelor pe latura sudi
că a blocului ; repro
filarea de către coope
rativa „Tehnocasnica" 
a atelierului de rebo- 
binat motoare electri
ce situat la parterul 
blocului ; crearea u- 
nei perdele antifonice 
și în fata blocurilor, 
prin sădirea de pomi 
cu talie înaltă ; revi
zuirea permanentă, de 
către întreprinderea 
„Laminorul", a utila
jelor din depozitul de 
materie primă, pentru 
înlăturarea zgomotu
lui ce depășește limi
tele admise. Prin rea
lizarea acestor măsuri, 
se spune în încheierea 
răspunsului, conside
răm că zgomotul în a- 
ceastă zonă va fi sub 
nivelul prevăzut de 
normele legale.

în ce ne privește 
sperăm că de această 
dată măsurile preconi
zate vor fi aplicate în
tocmai. pentru ca ce
rințele îndreptățite ale 
cetățenilor să fie satis
făcute și să nu mai fie 
necesare alte sesizări.

N-a onorat 
mandatul 

încredințat
Un amplu memoriu 

adresat redacției noas 
tre semnala că Mihai 
Coandă, directorul în
treprinderii comercia
le „Cocor" din Bucu
rești, are grave abateri 
de la normele societă
ții noastre in relațiile 
cu membrii colectivu
lui de muncă, se com
portă abuziv, ca un 
patron. într-un cu
vînt. nu onorează 
mandatul ce i-a fost 
încredințat de a con
duce o asemenea uni
tate. Redacția a trimis 
această sesizare, spre 
verificare și luarea 
măsurilor ce se impiln 
Comitetului municipal 
București al P.C.R., in 
atenția primului secre
tar. Răspunsul sosit 
recent la redacție do
vedește că sesizarea 
s-a bucurat de atenția 
cuvenită, fiind verifi
cată cu temeinicie de 
cadre cu munci de 
răspundere, iar măsu
rile luate sînt in spi
ritul principialității co
muniste.

Ceea ce frapează este 
că respectivul director 
socotea acest mod de 
a se comporta ca ceva 
fi resc. Facem această 
afirmație pentru că, 
după cum rezultă din 
răspuns, el a mai a- 
vut munci de răspun
dere. timp de cițiva 
ani fiind director co
mercial al magazinului 
„București", de unde 
a fost scos din mun
că, sancționat cu vot 
de blam cu avertis
ment pentru ilegalități 
și abuzuri comise. Dar, 
ca prin minune, după 
numai doi ani. a fost 
din nou numit, de data 
aceasta director plin 
la I.C.S. „Cocor". Bi
neînțeles că omul nu 
s-a dezmințit. Ba. am 
putea spune că atitu
dinea lui a mers pină 
la obrăznicie. La I.C.S. 
„Cocor", stilul și me
todele Iul de muncă în 
relațiile cu oamenii au 
creat o atmosferă ne
corespunzătoare. De
seori a luat măsuri 
disciplinare împotriva 
unor lucrători din ma
gazin, fără să anali
zeze atent și să sta
bilească adevărata 
vină a celui in cau
ză ; încâlcind princi
piul muncii și al con
ducerii colective, a 
luat măsuri de unul 
singur, fără să aibă a- 
vizul consiliului oame
nilor muncii ; au fost 
dese situațiile cînd 
personalului i se adre-’ 
sa cu un ton arogant, 
jignitor, excesiv de 
dur. (Unul dintre 
membrii colectivului a 
ajuns, pur și simplu, 
la spital, datorită mo
dului cum a fost „tra
tat" de director). El a 
rpers cu măsurile abu
zive foarte departe, 
încâlcind brutal hotă- 
riri de partid și nor
mele legale. Astfel, a 
interzis președintelui 
comitetului sindicatu
lui — membru de 
drept in consiliul oa
menilor muncii — să 
participe la ședințele 
acestui organism al 
democrației noastre 
muncitorești. El avea 
și o manieră proprie 
de aplicare a sancțiu
nilor, in sensul că nu 
le dădea celui care 
comitea vreo abatere, 
ci cui voia directorul 
— chiar și atunci cînd 
pentru aceeași abatere 
se făceau vinovați 
mai multi.

Date fiind toate a- 
cestea. Mihai Coandă 
a fost scos din func
ție și trimis sâ mun
cească in calitate de e- 
conomist III. la între
prinderea de medica
mente București. De 
asemenea. răspunsul 
precizează că el va fi 
pus și în discuția or
ganizației de partid, 
spre a fi sancționat 
pentru faptele sale.

Neculai ROȘCA

CHEMĂRI EA ÎNTRECERE
Consiliul popular al județului Prahova

(Urmare din pag. I)
— întrețineri de drumuri impietruite prin scarificări 

și reprofilări in lungime de 30 km ;
— covoare asfaltice pe îmbrăcăminți existente In lun

gime de 3 km ;
— mecanizarea, in proporție de 82 la sută, a lucră

rilor de preparare și așternere a mixturilor asfaltice.

II. în gospodăria comunală
și prestările de servicii se vor realiza :

1. Depășirea planului de producție-prestații cu cel 
puțin 6 milioane lei prin :

— distribuirea a 500 mii mc apă potabilă peste pre
vederile de plan cu incadrarea în consumurile plani
ficate de energie ;

— extinderea traseelor de transport în comun cu 
autobuzele cu 12 km ;

— depășirea planului de prestări In construcții cu 2 
milioane lei.

2. Depășirea planului de beneficii cu cel puțin 1 mi
lion lei, prin reducerea cheltuielilor de producție și 
îmbunătățirea activității de producție-prestații.

3. Depășirea planului de reparații Ia fondul locativ 
de stat cu 1 milion lei, prin folosirea de materiale din 
resursele locale.

4. Creșterea indicelui de utilizare a parcului de auto
speciale destinate salubrizării cu 11 la sută fată de plan.

5. Creșterea indicelui de utilizare a parcului de auto
buze din transportul urban de călători cu 5 la sută 
fată de planul anului 1978.

6. Prin optimizarea transportului in comun șl a 
transportului de materiale se vor obține economii de 
carburanți fată de plan însumînd 250 tone combustibil 
conventional.

7. Prin folosirea pieselor de schimb recondiționate 
pentru reparații auto se vor realiza economii în va
loare de 200 000 lei.

III. în domeniul gospodăririi 
și înfrumusețării localităților:

Vom antrena masele largi de cetățeni la realizarea 
prin muncă patriotică a unor lucrări de amenajare și 
întreținere a : peste 1,2 milioane mp străzi și trotuare, 
960 ha parcuri, spatii și zone verzi, 200 baze sportive, 
solarii și terenuri de joacă pentru copii, precum și 
alte lucrări edilitar-gospodărești, asigurîndu-se res
pectarea schițelor și detaliilor de sistematizare. Va
loarea muncii patriotice va fi de peste 300 lei pe fie
care locuitor din județ.

IV. în domeniul aprovizionării 
populației :

Prin comerțul socialist se va desface, peste plan, un 
volum de mărfuri in valoare de 15 milioane lei.

Se va îmbunătăți baza tehnico-materială a comer
țului prin darea in folosință a 26 noi unități comer
ciale cu o suprafață totală de 13 500 mp. Se vor mo
derniza un număr de 70 unități comerciale, prin ame
najări interioare și dotarea acestora cu mobilier și 
utilaj comercial in valoare de 20 milioane lei. Se vor 
reprofila peste 30 unități comerciale, in tipuri solici

tate mai mult de cumpărători, continuind acțiunea de 
introducere a formelor moderne de vinzare.

V. Veniturile proprii ale bugetului local
Veniturile proprii ale bugetului local pe anul 1978 

vor fi depășite cu 8 milioane Iei, iar obiectivele pre
văzute in buget se vor realiza cu o economie de cre
dite bugetare în sumă de 2 milioane lei.

VI. în domeniul învățămîntului 
și ocrotirii sănătății:

— îmbunătățirea conținutului procesului instructiv- 
educativ și a metodelor de predare, in vederea creș
terii nivelului de pregătire al elevilor și studenților, 
a educării lor in spiritul dragostei fată de partid și 
patria socialistă, față de idealurile de pace și progres 
social ale poporului nostru.

— Integrarea mai organică a învățămîntului cu pro
ducția și cercetarea, realizarea in cadrul activităților 
tehnico-productive a unor produse și lucrări pentru 
autodotare în valoare de peste 30 milioane lei;

— Antrenarea elevilor și studenților, cu sprijinul or
ganizațiilor de tineret, la acțiuni de muncă patrio
tică in industrie și agricultură, colectarea deșeurilor, 
plantelor medicinale și la alte acțiuni, realizindu-se 
astfel lucrări in valoare de peste 20 milioane lei.

— Îmbunătățirea asistentei medicale, a indicelui de 
utilizare a paturilor pe județ cu o zi fată de media 
anului 1977, precum și cieșterea eficientei in gospo
dărirea și folosirea bazei materiale existente.

VII. în domeniul educației politice 
și al culturii socialiste:

în lumina documentelor Conferinței Naționale a. 
Partidului Comunist Român. întreaga muncă politico- 
educativă va fi orientată asupra mobilizării oamenilor 
muncii la realizarea sarcinilor economice și sociale 
ce ne revin din planul național unic, precum și in 
vederea dezvoltării conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii. Se vor intensifica acțiunile pentru cunoașterea 
temeinică a politicii interne și externe a partidului și 
statului, a legilor țării, prin organizarea de expuneri, 
dezbateri, simpozioane, convorbiri și alte acțiuni.

întreaga activitate cultural-educativă se va desfă
șura în cadrul celei de-a Il-a ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea României".

In scopul educării oamenilor muncii în spiritul con
cepției revoluționare, materialist-dialectice despre 
lume și viată si al principiilor normelor vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, se va 
dezvolta activitatea ideologică și cultural-educativă de 
masă în toate localitățile din județ.

★
Adresind chemarea la întrecerea socialistă. Consi

liul popular al județului Prahova asigură Comitetul 
Central al partidului, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. că oamenii muncii din județ vor munci cu 
dăruire și abnegație pentru înfăptuirea prevederilor 
celui de-al XI-lea Congres al partidului, a sarcinilor 
ce ne revin din Programul suplimentar de dezvol
tare economico-socială a României in perioada 1976— 
1980, adoptat de Conferința Națională a partidului.

CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI PRAHOVA

Consiliul popular al municipiului Sibiu
(Urmare din pag. I)
rea a peste 125 ha parcuri și zone verzi, plantarea 
unui număr de peste 12 000 trandafiri și 20 000 arbori 
și arbuști, construirea și amenajarea unui număr de 
50 baze sportive și terenuri de joacă pentru copii, în
diguiri și regularizări de albii, precum și alte lucrări 
edilitar-gospodărești.

III. în domeniul sistematizării
vom asigura :

— realizarea tuturor obiectivelor de investiții in
concordantă cu detaliile de sistematizare ;

— intocmirea și punerea la dispoziția populației a cel 
puțin 15 variante de proiecte de locuințe cu mai multe 
niveluri, care să valorifice specificul arhitecturii lo
cale ;

— intensificarea controlului pentru întărirea discipli
nei in construcții și respectarea dispozițiilor legii sis
tematizării ;

— conservarea și protejarea monumentelor istorice și 
de arhitectură.

IV. în domeniul aprovizionării 
populației și prestărilor de servicii:

— depășirea planului de desfacere cu 2 milioane lei, 
prin atragerea unui volum sporit de mărfuri din uni
tățile economice ale municipiului și extinderea vinzării 
de preparate din producția proprie a unităților de ali
mentație publică ;

— punerea in funcțiune a unei suprafețe comerciale 
de peste 20 000 mp prin darea in folosință a unui ma
gazin universal, a unui complex eomcrcial și de ser
vicii și a altor spații comerciale in noile blocuri de 
locuințe ;

— reprofilarea și modernizarea a peste 20 unități 
comerciale ;

— diversificarea rețelei de prestări de servicii către 
populație, prin darea în funcțiune, in anul 1978, a unor 
noi unități in diferite zone ale municipiului ;

— dezvoltarea serviciilor pentru întreținerea și repa
rarea locuințelor proprietate personală.

Aceste măsuri vor asigura o depășire a planului de 
prestări servicii către populație cu cel puțin 3 milioa
ne Iei.

V. în domeniul gospodăriei 
comunale și locative :

1. Prlntr-o mai bună organizare a producției și a 
muncii, prin folosirea mai chibzuită a fondurilor alo
cate și o mai judicioasă utilizare a materiilor prime și 
materialelor in anul 1978 se vor executa peste plan 
reparații capitale la un număr de 10 imobile și repa
rații curente la un număr de 130 imobile.

2. Se va asigura o creștere a coeficientului de utili
zare a parcului de autovehicule pentru salubritate cu 
2 la sută față de plan și va spori cu 5 la sută co
eficientul de utilizare a capacității, față de realizările 
anului 1977 ;

— se vor generaliza schimburile II și III, asigurin- 
du-se astfel servirea a 3 000 de noi abonați.

3. In vederea realizării la un nivel corespunzător a 
transportului in comun se vor realiza :

— deschiderea unor noi trasee in zonele industriale 
și de locuințe in lungime totală de 15 km ;

— creșterea coeficientului de utilizare a parcului cu 
6 la sută față de plan ;

— transportul unui număr de circa 700 000 călători 
peste prevederile planului ;

— economisirea față de consumul planificat a 37 tone 
de lubrifianți și carburanți prin extinderea numărului 
de curse rapide, optimizarea numărului stațiilor, mai 
buna întreținere și reparare a autobuzelor din transpor
tul in comun, precum și a autovehiculelor pentru salu
britate.

VI. Veniturile proprii:
Printr-o activitate îmbunătățită de urmărire a înca

sărilor, prin descoperirea și atragerea la buget a noi 
surse, veniturile proprii vor fi depășite in anul 1978 cu 
cel puțin un milion lei.

VII. în domeniul educației politice 
și al culturii socialiste :

întreaga muncă politico-educativă va fi orientată 
asupra mobilizării oamenilor muncii — români, ger
mani și maghiari — în strînsă frăție, la realizarea sar
cinilor economice și sociale ce ne revin din Programul 
suplimentar stabilit de Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român, precum și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă.

In vederea statornicirii în viață a principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniștilor, a eticii și echității 
socialiste, se vor intensifica acțiunile pentru cunoaș
terea temeinică a politicii interne și externe a parti
dului și statului, a legilor tării, prin organizarea de 
expuneri, dezbateri, simpozioane, convorbiri și alte ac
țiuni educative.

Antrenarea, în cadrul celei de-a Il-a ediții a Festi
valului național „Cîntarea României", a maselor de 
oameni ai muncii in activitatea artistică, de creație 
tehnică și științifică, de valorificare a tradițiilor na
ționale și locale.

Se vor organiza ample manifestări cultural-artistice 
devenite tradiționale, ca „CIBINIUM" ; Pămint al dem
nității „ROMANIA" î „Primăvara sibiană" ; „Artele, 
fereastră deschisă spre om" ; „Fapte din cincinal" ; 
evocarea marilor evenimente istorice în cadrul ma
nifestării „Colocvii istorice".

★
Consiliul popular al municipiului Sibiu asigură con

ducerea partidului și statului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că va desfășura o amplă activitate mobili
zatoare, în spiritul hotăririlor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale, in vederea unirii energiilor 
creatoare ale tuturor celor ce muncesc pentru tradu
cerea exemplară in viață a sarcinilor care ne revin, 
pentru ca. alături de întregul nostru popor, să ne spo
rim contribuția Ia dezvoltarea armonioasă și complexă 
a tuturor localităților urbane, Ia ridicarea scumpei 
noastre patrii pe noi trepte de progres și civilizație so
cialistă.

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI SIBIU

Consiliul popular al comunei Goicea
(Urmare din pag I)
îndelungată, vopsitorie și curățătorie chimică, con
strucții și reparații de clădiri, confecții și tricotaje.

IV. Realizarea și depășirea 
veniturilor proprii la bugetul local:

Prin atragerea de noi surse de venituri, ca urmare 
a dezvoltării vieții economice, veniturile proprii vor fi 
depășite cu cel puțin 10 la sută. De asemenea, se va 
acorda o atenție deosebită respectării disciplinei fi
nanciare și asigurării finanțării acțiunilor locale, 
pentru a fi realizate la termenele prevăzute.

V. Activitatea cultural-educativă 
de masă :

Cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, de 
tineret și femei, ai cadrelor didactice. Consiliul popu
lar’al comunei Goicea va acționa pentru intensificarea 
activității cultural-educative de masă, in vederea dez
voltării conștiinței socialiste a oamenilor muncii, în
cadrării fiecărui cetățean in munca și viața colectivu
lui din care face parte, în normele și principiile ge
nerale ale orinduirii noastre socialiste.

în acest scop, vom acționa prin măsuri și forme efi
ciente pentru cunoașterea și popularizarea legislației 
în rindul cetățenilor, promovarea respectului față de

lege, aplicarea consecventă a hotăririlor de partid si 
de stat.

Se va acorda o atenție deosebită dezvoltării mișcării 
artistice de amatori, participind activ la manifestă
rile organizate in cadrul Festivalului național „Cîn
tarea României".

In anul 1978 vor activa cu 130 mai mulți artiști ama
tori decit în anul 1977 ; în cadrul celor 23 formații, de 
dansuri, cor, teatru, brigăzi artistice, cine-club etc., 
vom valorifica folclorul local, tradițiile și aspirațiile 
spirituale din comună.

Consiliul popular al comunei Goicea consideră că 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor economice, edili
tare și social-culturale sînt posibile numai prin reali
zarea unei strinse legături cu cetățenii, prin antre
narea lor permanentă Ia conducerea treburilor de stat 
și obștești. Prin deputați, comisii permanente, comitete 
cetățenești, cu sprijinul organizațiilor de masă și ob
ștești vom organiza numeroase acțiuni pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a comunei, rcalizind lu
crări în valoare de peste 8 milioane lei.

★
Consiliul popular al comunei Goicea, sub conducerea 

comitetului comunal de partid, va acționa cu toată ho- 
tărirca și răspunderea, împreună cu toți oamenii mun
cii, pentru valorificarea in cît mai bune condiții a 
potențialului uman și material, în vederea înfăptuirii 
angajamentelor asumate in această chemare, pentru a 
contribui la continua înflorire a României socialiste.

CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI GOICEA
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0 importanță deosebită prezintă hotărîrea potrivit căreia secretarul organizației 
de partid va îndeplini și funcția de președinte al consiliului oamenilor muncii. Prin aceasta 
se asigură ridicarea rolului consiliilor oamenilor muncii, sporirea răspunderii organizației 
de partid în buna desfășurare a activității întreprinderii respective.

NICOLAE CEAUȘESCU

a oa- 
de

preocupare deosebită, întrucît avem destule 
greutăți in această privință. Recent, consi
liul oamenilor muncii s analizat. în mod 
aprofundat această situație. Din analiza 
făcută a rezultat că va trebui să ri
dicăm pregătirea profesională
menilor la nivelul cerințelor impuse 
tehnicitatea utilajelor fabricate. Desigur, 
analiza nu a constituit un scop in sine, ci 
s-a soldat cu măsuri cuprinzătoare menite 
să contribuie la soluționarea problemelor 
cu care se confruntă întreprinderea in acest 
domeniu.

GH. DUMITRU:
Eu aș îndrăzni să 
spun că, de fapt, 
hotărîrea adopta
tă in acest sens 
de conducerea 
partidului a pus 
de acord o for
mulă. o structură, 
un model organi
zatoric cu o reali
tate care există 
mai de mult. Ve
deți dv„ și pînă 
acum secretarul 
de partid era 
oamenilor mun- 

Și pînă acum 
cuvintul secretarului avea o mare greu
tate. poate nu mai puțin decit acum,
cind stă — cum se spune — în capul me-

membru consiliul
cii. Membru de drept.

sei. Și pînă acum el studia materialele 
care i se dădeau, se sfătuia cu directorul, 
înainte de ședință, asupra unor probleme 
care trebuiau ridicate și soluționate. Altfel 
zis, participa direct la elaborarea măsuri
lor, la luarea deciziilor. înfăptuirea lot, 

. însă, suferea în multe cazuri. Or, după 
părerea mea, tocmai în fermitatea pentru 
aplicarea deciziilor constă primul spor de 
eficiență în activitatea consiliilor de con
ducere pe care îl aduce secretarul în 
această nouă funcție. în înfăptuirea sarci
nilor economice, munca politico-organizato- 
rică primează soluțiilor administrative la 
care recurgea diiectorul pînă acum. Iată 
un exemplu. în luna decembrie a anului 
trecut, ni s-a cerut să reducem consumul 
de energie cu circa 10 la sută. Și în alte 
luni ale anului am avut asemenea sarcini, 
dar nu le-am putut finaliza întocmai, deși 
în ședințele de consiliu s-au stabilit mă
suri. De această dată însă, pentru înfăptui
rea sarcinii de economisire s-a acționat nu 
pe linie pur administrativă, ci politică, 
fiind antrenate toate organizațiile de bază. 
Rezultatul ? Ne-am încadrat in consumu
rile stabilite, realizînd în bune condiții pla
nul. S-a redus și se reduce foarte mult 
distanța dintre vorbă și faptă. Această 
calitate pe care o are secretarul de a im
prima în conștiința oamenilor simțul răs
punderii și datoriei pentru îndeplinirea mă
surilor stabilite devine acum un bun 
preț în actul conducerii, dînd un plus 
certitudine înfăptuirii sarcinilor.

simț al datoriei, răspundere în muncă. De 
aceea, definirea exigențelor postului de pre
ședinte al consiliului oamenilor muncii va 
trebui făcută nu prin limitarea, ci prin de
limitarea atributelor și atribuțiilor celor
lalți component! ai colectivului de conducere. 
In acest fel șe creează posibilitatea stabi
lirii gradului de competență prin raportarea 
aptitudinilor și capacității cadrelor la ce
rințe riguros formulate ; se dimensionează 
mai bine răspunderea lor în realizarea po
liticii partidului, se pot capta, sincroniza și 
dirija contribuțiile individuale ale acestora 
către o finalitate înaltă. De aceea, cred că 
sint necesare și oportune unele corective în 
chiar textul Legii nr. 11/1971. După cum se 
știe, această lege s-a referit la o situație 
anume, care acum s-a modificat substanțial, 
și este firesc ca îmbunătățirile aduse de 
Conferința Națion&lă a partidului și dc pri
mul Congres al consiliilor oamenilor muncii 
să-și găsească reflectare într-un cadru ju
ridic ameliorat.

REDACȚIA : Ce calități i se cer, după 
părerea dv., secretarului de comitet de 
partid, președinte al 
lor muncii ?

consiliului oameni-

întărirea controlului și răspunderii

muncitorești, expresie elocventă
reflectă 
în an- 
cadre-

a democrației noastre

Cui isi exercită secretarii comitetelor de partid din întreprinderi 
funcția de înaltă răspundere de președinți ai consiliilor oamenilor luncii
La masa rotunda a „Scînteii" au participat

Nicolae GANEA, prim-secretar a! Comitetului de partid al sectorului 5 Bucu
rești, prof. Die DODEA, șeful catedrei „Construcție de partid" de la Academia „Ște
fan Gheorghiu", Ion BUJOR, secretarul comitetului de partid, președintele consi
liului oamenilor muncii de la întreprinderea mecanică de utilaj chimic. Victoria 
PÎRÎU, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea „Bumbăcăria românească" Jilava, Ion NENCIU, secretarul 
comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea 
„Autobuzul", și Gheorghe DUMITRU, prim-vicepreședintele consiliului oamenilor 
muncii, directorul întreprinderii „Autobuzul".

O concepție nouă, un suflu revoluționar

întregii activități economice
REDACȚIA : La ora actuală este nu 

numai cunoscută, ci și aplicată hotări- 
rea Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. care prevede desemnarea se
cretarului comitetului de partid din în
treprindere in funcția de președinte al 
consiliului oamenilor muncii. Vă propu
nem să descifrăm, pentru început, ci- 
teva din semnificațiile politice ale aces
tor măsuri menite să asigure perfecțio
narea conducerii colective in întreprin
deri, adîncirea democrației muncitorești.

N. GANEA : De 
la bun început aș 
vrea să subliniez 
importanța deci
sivă a acestei idei 
a secretarului ge
neral al partidu
lui nostru, tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu, in e- 
laborarea hoțări- 
rii. Cu prilejul 
ședinței de con
stituire a Consi
liului Național al 
Oamenilor Mun- 

Ceaușescu a arătatcii tovarășul Nicolae
cit se poate de clar că legarea secretarului 
de partid de răspunderea directă pentru 
funcționarea consiliilor oamenilor muncii 
sporește rolul organizației de partid, al fie
cărui comunist, pentru întreaga activitate 
de conducere colectivă. Această importan
tă apreciere izvorăște din realitățile țârii 
noastre și aplicarea indicației ne-a găsit 
pregătiți. Spun aceasta pentru că, tot mai 
mult, in ultimii ani organele și organizațiile 
de partid s-au ocupat concret de probleme
le economice și sociale din cadrul fiecărei 
întreprinderi. Cu participarea comitetului 
de partid al sectorului 5, a unui mare nu
măr de specialiști, în flecare întreprindere, 
în fiecare secție, in fiecare atelier, la fie
care loc de muncă s-au stabilit măsuri, care 
urmăresc ridicarea nivelului eficienței între
gii activități economice. La nivelul sectoru
lui, in primii doi ani ai cincinalului am ob
ținut rezultate bune, planul producției in
dustriale fiind realizat cu circa trei săptă- 
mini mai devreme. în acest an avem un 
plan de peste 23 miliarde lei, cu circa 15 la 
sută mai mare față de anul trecut. Această 
creștere se va obține, in proporție de peste 
80 la sută, pe seama productivității muncii. 
Pentru noi este limpede că realizarea unor 
asemenea sarcini mobilizatoare impune, in 
măsură tot mai mare, o implicare nemij
locită, permanentă a organizațiilor de 
partid, in întreaga activitate economico- 
socială, creșterea continuă a rolului lor po
litic conducător, accentuarea caracterului 
lor de forță dinamică, mobilizatoare in ca
drul fiecărui lolectiv de oameni ai muncii. 
De aceea, problema care se pune acum 
este ca. împreună cu ceilalți membri ai 
consiliului oamenilor muncii, secretarul 
comitetului de partid să acționeze in așa 
fel incit acest organism de conducere să și 
însușească organic metodele specifice mun
cii de partid, iar in înfăptuirea hotăririlor 
sale să se manifeste mai pregnant contri
buția directă a întregii organizații de 
partid.

I. DODEA : Dacă ne referim la actuala 
, structură a consiliilor oamenilor muncii pe

I. DODEA: După 
opinia mea, cali
tățile acestui om 
nu pot fi deduse 
din certificatele 
care atestă că el 
a parcurs diver
sele verigi ale sis
temului de for
mare a cadrelor. 
Viața ne spune că 
nu întotdeauna ti
tlurile 
valoarea 
samblu a
lor. Uneori, aces

te acte sint simple pașapoarte cu care 
poți străbate granițele care separă di
ferite etaje ’ ■ - • _
sional. Firește, in selecționarea oamenilor 
pentru astfel de funcții diplomele nu tre
buie ignorate, dar la baza opțiunilor noas
tre trebuie să se situeze calitățile manifeste, 
ce se formează și se probează în muncă, în 
confruntare cu realul, acel sistem complex 
de valori care constituie și definește con
ducătorul modern, militantul comunist. O 
încercare de detaliere poartă cu sine riscul 
simplificării. Oricum, din constelația aces
tor virtuți aș dori să menționez devotamen
tul pentru idealul comunist, fermitatea, pa
siunea. în muncă și un dezvoltat simț prac
tic, viziune critică, combativă asupra reali
tății, o pregătire riguroasă în plan profe
sional științific, originalitate și spirit nova
tor propriu, un înalt nivel al aspirațiilor de 
realizare și perfecționare, receptivitate la 
forța creatoare a maselor și a echipei de 
conducere, capacitatea de a mobiliza și uti
liza cu chibzuință ridicată resursele mate
riale și umane ale societății.

ale sistemului socio-profe-

REDACȚIA : Bine s-a subliniat aici 
că, de fapt, secretarul de partid nu ac
ționează de unul singur, că el iși exer
cită noua sa funcție in organul de con
ducere colectivă al întreprinderii ca un 
om cu drepturi democratice egale cu 
ceilalți membri. Totuși, funcția de pre
ședinte al consiliului incumbă nu numai 
capacitatea politico-organizatorică a se
cretarului — președinte, ci și cea profe
sională. Vă propunem să ne referim, in 
continuare, la raportul dintre compe
tență și răspundere în exercitarea ac
tului de conducere colectivă.

N. GANEA : Analizată în procesul mun
cii, exercitarea noii funcții de către secre
tarul de partid cere o bună pregătire po
litică și profesională, competență sporită 
în abordarea fiecărei probleme, in pregăti
rea și conducerea fiecărei acțiuni. Consider 
că aceste cerințe, corelate cu fermitatea și 
răspunderea în înfăptuirea hotăririlor luate 
în colectiv, asigură actului de conducere 
vitalitate și eficiență. Cît privește raportul 
propriu-zis dintre competență și răspunde
re în exercitarea acestei funcții, acesta nu 
poate fi decît un raport de intercondiționa- 
re, de întrepătrundere. Desigur, pentru 
a-și exercita această funcție cu competență 
și răspundere sporită este imperios nece
sar ca secretarul-președinte al consiliului 
oamenilor muncii să aibă cunoștințe sufi
ciente în domeniul conducerii și organi
zării întreprinderii, al legislației economi
ce. al dreptului muncii, al planificării etc. 
Stăpinind aceste cunoștințe, va reuși să 
aprofundeze sensul hotăririlor conducerii 
de partid și de stat, să înțeleagă mai bine 
sarcinile ce revin intreprinderii respective, 
să abordeze problemele în esența lor, să 
descifreze implicațiile măsurilor propuse 
de specialiști, de oamenii muncii dintr-un 
anumit sector al activității tehnico-pro- 
ductive.

REDACȚIA : Din discuțiile purtate cu 
mai mulți secretari din întreprinderi 
s-a desprins ideea că pentru perfecțio
narea cunoștințelor din domeniul con
ducerii științifice se impune o abordare 
sistematică, bine structurată a acestora 
în forme organizate de pregătire în 
f uncție de condițiile concrete.

N. GANEA : Avem în întreprinderi se
cretari de partid — cum sint toți cei pre
zenți aici — care au început să lucreze în 
unitățile respective cu 15--20—25 de ani în 
urmă. Ei au fost muncitori, cu timpul 
și-au perfecționat pregătirea și azi sint 
maiștri, tehnicieni, ingineri, economiști, 
pildă, tovarășul Bujor este, tehnician, 
varășa Pirîu — maistru.

GH. DUMITRU : Tovarășul Nenciu 
acum pregătire de subinginer și a devenit 
șef de secție de schimb. La început el a 
fost muncitor. Vă pot spune că abordează 
cu maximă competență, deopotrivă, proble
me tehnice și de organizare.

N. GANEA : Avem însă întreprinderi 
mai mici, cu secretari de a căror pregătire 
politică și. mai ales, economică trebuie să 
ne ocupăm mai mult și să facem tot ce 
depinde de noi pentru a-i implica direct 
in procesul conducerii economice. Iată de 
ce, pe de o parte, avem în vedere perfec
ționarea activității celor cu o bună pregă
tire și, pe de alta, urmărim ridicarea tu
turor 
ședinți 
nivelul 
preună 
conducere colectivă, activitatea economică 
a întreprinderilor. Practic, în acest sens, 
pentru a da un sprijin imediat, cît mai efi
cient președinților consiliilor oamenilor 
muncii și președinților birourilor executive, 
noi am elaborat o tematică pentru organi
zarea unui curs intensiv de pregătire, in- 
cepînd cu a doua jumătate a acestei 
Avem tematica și ea va fi axată pe 
cinile majore stabilite de Conferința 
țională in vederea asigurării unui salt 
tativ în întreaga activitate economică.

ceilalți membri ai organului 
conducere, stimulîndu-le mult _____
inițiativă, să stabilească decizii optime 
toate problemele care privesc 
și gospodărirea întreprinderii, 
riguroasă a planului. Iar, după adoptarea 
unei decizii, să militeze cu fermitate pen
tru înfăptuirea ei, mobilizînd în acest sens 
nu numai consiliul de conducere, ci între
gul colectiv al întreprinderii.

I. DODEA : Preluînd calitatea de pre
ședinte al consiliului oamenilor muncii, 
secretarul organizației de partid a dobîn- 
dit o nouă învestitură, un drept in plus. 
Pentru ca dreptul șă ia calea faptului scon
tat, pentru ca el să poată fi onorat cu ma
ximă eficiență se cer competență, un înalt

de 
de 
in 

organizarea 
realizarea

colectiv 
spiritul

bine de două luni și funcția de preșe
dinți ai consiliilor oamenilor muncii. Ce 
semnificații ătribuiți dv. acestor măsuri?

V. PÎRÎU : Hotărîrea ca secretarul să fie 
și președinte asigură, așa cum arăta tovară
șul Nicolae Ceaușcțscu, ridicarea rolului con
siliilor oamenilor muncii, sporește substan
țial răspunderea întregii organizații de 
partid în conducerea întreprinderii. Mă 
gindesc mai ales la rolul ei de organizator 
și de conducător politic și practic al co
lectivului. Din discuțiile cu oamenii din 
întreprinderea noastră, pot spune că aceas
tă idee a secretarului general al partidului 
a fost primită cu deosebit interes, conside
rată ca o măsură de mare importanță, me
nită să contribuie la soluționarea proble
melor complexe ale mersului nostru înainte. 
De-a lungul anilor, oamenii au căpătat o 
mare încredere în organele de partid, în 
felul cum acestea au știut și știu să rezol
ve problemele economice și sociale. Vin și 
se adresează cu mult curaj și sinceritate 
comitetului de partid. Prin natura funcției 
politice pe care o au, membrii comitetului 
de partid, secretarul șe află într-un per
manent contact cu oamenii, cu realitatea. 
Se intimplă ca uneori directorul, sustras 
prea mult de problemele tehnice, să nu 
aibă această tonifiantă legătură cu colecti
vul. Dispozițiile date capătă, în asemenea 
cazuri, un iz de directivă administrativă.

Fiecare hotărire - rodul muncii, gîndirii

și voinței colective
REDACȚIA : In exercitarea funcției 

lor de președinți ai consiliilor oamenilor 
muncii, secretarii de partid trebuie să 
vegheze nu numai la optimizarea deci
ziilor, la buna conducere a activității 
productive, ci și la perfecționarea stilu
lui de muncă al organului de conducere 
colectivă. In acest sens, accentul prin
cipal trebuie pus pe participarea efec
tivă la dezbateri a tuturor membrilor 
consiliului, pe crearea tuturor condiții
lor pentru ca fiecare să-și spună sincer, 
deschis părerea asupra tuturor proble
melor supuse discuției organului de con
ducere colectivă. Cum funcționează me
canismul intim al elaborării deciziei ?

infirmate. în prima ședință de consiliu, în 
care am fost învestit cu funcția de pre
ședinte. au existat multe puncte de vedere 
diferite în organizarea unei noi secții de ca- 
zangerie ușoară. în vederea realizării 
sarcinii de creștere a productivității muncii 
în anii următori. Eu și un număr de to- 
varăși^am avut o idee : alții au avut o altă 

concrete aduse 
și eu de utili-

în lumina 
partidului 

tovarășului Nicolae 
se cuvine să reținem, ca 

calitativ deosebit, concretiza- 
relații noi, superioare, din-

baza îmbunătățirilor aduse, 
concepției noi revoluționare a 
nostru, personal a 
Ceaușescu, 
un 
rea 
tre democrația directă și democrația repre
zentativă. Prin mutațiile survenite în com
ponența consiliilor de conducere ale oame
nilor muncii, acum se pune un accent mai 
mare , pe participarea directă. Cit privește 
desemnarea secretarului organizației de 
partid ca președinte al consiliului oameni
lor muncii, aceasta constituie, fără îndoială, 
o măsură originală. Ea lărgește sfera sec
toarelor in care activează cadre cu dubla 
funcție și creează condiții noi pentru afir
marea rolului conducător al partidului prin 
implicarea în măsură și mai mare a orga
nizațiilor sale în problematica vieții econo- 
mico-sociale. Așa cum bine s-a spus la în
ceputul dezbaterii, nici pină acum organi
zațiile de partid nu s-au manifestat ca for
mațiuni suprapuse colectivelor de muncă, ci 
au acționat din interior. Această nouă mă
sură, așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, extinde participarea și răspun
derea directă a organizațiilor de partid in 
domeniul fundamentării, elaborării și înfăp
tuirii deciziei economice. Dacă avem în ve
dere faptul că, prin' efectul reglementărilor 
actuale, directorul întreprinderii îndeplinește 
funcția de președinte al biroului executiv al 
consiliului oamenilor muncii, iar președin
tele sindicatului prezidează adunările gene
rale ale personalului, muncitor, putem apre
cia că apar premise suplimentare pentru 
situarea pe o treaptă mai 
dintre politic, economic și 
de viață care constituie 
noastre pe termen lung.

REDACȚIA : Sint prezenți 
secretari de partid, care exercită de mai

fapt 
unei

inaită 
social, 
axul

a unității 
segmente 
activității

aici trei

I. BUJOR : Noua 
concepție — o 
spun cu senti
mentul că exprim 
o părere genera
lă — a adus un 
suflu nou, revo
luționar in activi
tatea noastră. Ea 
s-a cristalizat pe 
baza experienței, 
pe baza unei pro
funde cunoașteri 
a realității, vi- 
zînd, în lumina 
tezelor cuprinse
in Programul partidului nostru, spre o și 
mai perfectă organizare a cadrului in care 
clasa muncitoare își exercită rolul condu
cător. Această idee, subliniată atît de 
convingător de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a partidului, se 
dovedește astfel consecvent aplicată 
viață : secretarul de partid din 
treprindere este omul cu funcție 
blă — secretar de comitet de partid
președinte de consiliu al oamenilor mun
cii. Faptul duce nemijlocit la întărirea ro
lului conducător al organizației de partid, 
la întărirea unității oamenilor muncii în 
jurul partidului. Și această măsură are 
punctul său de originalitate caracteristic 
politicii creatoare, novatoare a partidului 
nostru, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

in 
in
du

și

Intre decizie și înfăptuire

drumul cel mai scurt
REDACȚIA : Vă propunem ca in 

continuare să vă referiți la principalele 
probleme care au fost dezbătute in 
cele două luni in ședințele de consiliu 
și la acțiunile inițiate.

V. FlRÎU : In primul rînd, noi am avut 
în vedere ca toți oamenii muncii din între
prinderea noastră să cunoască bine docu
mentele Conferinței Naționale a partidului. 
Și nu numai să fie cunoscute, ci și apro
fundate, luind măsuri practice imediate. Or
ganizația de partid, împreună cu consiliul 
oamenilor muncii, a stabilit sarcini cu ter
mene și responsabilități precise punînd 
accentul pe acțiunile menite să asigure 
transformarea cantității intr-o nouă cali
tate. In acest sens, o atenție deosebită am 
acordat în ședințele de consiliu întocmirii 
programelor de creștere a productivității 
muncii, în vederea trecerii, din acest an, la 
săptămina redusă de lucru.

I. NENCIU : în activitatea consiliu
lui oamenilor muncii nu au apărut pauze 
de acomodare, ci problemele majore au 
fost preluate din mers și soluționate cu 
operativitate. Am fundamentat, în toate 
secțiile de producție, sarcinile ce le revin 
pe anul 1978, și, împreună cu acestea, am 
stabilit direcțiile în care trebuie să acțio
neze pentru ca toate capacitățile noastre să 
fie folosite la maximum ; este pe punctul 
de a fi încheiată acțiunea de introducere a 
acordului global în toată întreprinderea ; 
sîntem în faza de terminare a acțiunii de 
organizare a tuturor depozitelor spre a 
asigura conservarea și manipularea mate
rialelor. a pieselor și semifabricatelor, astfel 
încît acestea să-și păstreze caracteristicile 
calitative pînă la încorporarea lor în pro
dusul finit.

I. BUJOR : Pentru noi, cei de la între
prinderea mecanică de utilaj chimic, forța 
de muncă a constituit și constituie încă o

De 
to-

are

secretarilor de partid, actuali pre- 
ai consiliilor oamenilor muncii, la 
cerinței de a conduce științific, îm- 
cu ceilalți membri ai organului de

funcția 
menilor 
înainte

luni, 
sar- 
Na- 

cali-

1. NENCIU : O 
spun cu toată 
convingerea, ba- 
zîndu-mă pe pro
pria experiență, 
că pregătirea, com
petența numai 
prin muncă se do- 
bindeso și numai 
munca efectivă le 
poate măsura. Se
cretarul de partid 
este ales in aceas
tă funcție de 
masa comuniști
lor, intre alte- 
calități. Dar în 
al consiliului oa-

pentru aceste
de președinte
muncii i se cere ceva in plus și, 
de toate, să știe ca, împreună cu

V. PÎRÎU : In 
cei 10 ani care au 
trecut de la con
stituirea organe
lor. de conducere 
colectivă ne-am 
convins pe deplin 
de faptul că, fără 
asigurarea unei 
participări reale a 
oamenilor muncii 
la decizie, princi
piile conducerii 
colective nu pot 
avea 
scontată, 

partid este 
în jurul aceleiași mese ne i

de

eficiența
Cadrul 

■ exce- 
întîlnim

democratic creat 
lent
muncitori, maiștri, ingineri, economiști, oa
meni învestiți de către colectiv cu dreptul 
de a conduce. în acest fel se asigură o fu
ziune a gîndirii tehnice, economice și so- 
cial-polltice. Totodată, se obține o viziune 
de ansamblu asupra activității întreprinde
rii, deoarece din organele de conducere co
lectivă fac parte atît specialiști, cit și oa
meni aflați în miezul fierbinte al pro
ducției.

I. BUJOR : în situația nou creată, prin 
numirea secretarilor de partid în funcția 
de președinți ai consiliilor oamenilor mun
cii. este deosebit de important ca intre di
rector și secretar să existe o fructuoasă 
colaborare, o conlucrare tovărășească pen
tru găsirea celor mai bune soluții.

GH. DUMITRU : Foarte importantă mi se 
pare a fi această idee. Am auzit pe unii 
spunînd : ce bine va fi de-acum de noi. di
rectorii, că nu vom mai fi în prima linie 1 
Nici măcar în glumă n-am luat lucrurile 
așa. Atit secretarul, cit și directorul — 
oameni bine pregătiți profesional și po
litic — sint, înainte de toate, membri în
tr-un organ de conducere colectivă. .

I. BUJOR : în ce mă privește, intre mine 
și directorul întreprinderii nu există și nici 
înainte nu au existat probleme contradic
torii de fond. Diferențe de păreri, desigur, 
există. Dar nu ne-am prezentat niciodată în 
fața consiliului, pînă cînd nu ne-am pus 
noi doi de acord în toate problemele.

REDACȚIA : Vi s-a îniîmplat vreo
dată să stabiliți un punct de vedere 
comun, care să fie prezentat in consiliu 
și care in urma dezbaterilor să fie in
firmat ?

I. BUJOR : întotdeauna punctele noastre 
de vedere le prezentăm doar 
discuție. Uneori s-a întîmplat

ca o bază de 
ca ele să fie

cîteva opinii

idee. In fața argumentelor 
în discuție, m-am convins 
tatea celeilalte soluții.

I. NENCIU : Ați procedat _____ ____ ...
laboratorul deciziei colective, ambițiile per
sonale nu-și au locul. Hotărîrea cea mai 
bună este hotărîrea gîndită și luată în co
lectiv. Noi ne-am convins de multe ori de 
acest lucru. Merită să reținem aceasta, pen
tru că, de fapt, decizia nu rămîne a unuia 
sau a altuia, ci a consiliului, și ea trebuie 
însușită de masa de muncitori, spre a fi 
finalizată.

I. DODEA : Subscriu la punctul de ve
dere al tovarășului Nenciu. Verificarea so
luțiilor prin contactul permanent cu opiniile 
oamenilor este o garanție a materializării 
lor. De asemenea, consider că în proble
mele fundamentale ale conducerii econo
mice secretarul de partid 
cu organizația de partid, 
să poarte în sine punctul 
ducerii de către partid.

N. GANEA : Rațiunea 
organelor de conducere colectivă o consti
tuie eficienta soluțiilor luate, atît pentru 
înlăturarea unor neajunsuri, cît și pentru 
perfecționarea întregii activități. Impor
tant este însă ca, odată elaborate deciziile, 
ele să fie aduse la cunoștința colectivului. 
Aici, un rol esențial revine reprezentanților 
oamenilor muncii din consiliu, al căror nu
măr a sporit simțitor, în urma hotărîrii 
Congresului consiliilor oamenilor muncii. 
Din păcate însă, în unele întreprinderi și 
centrale se constată că reprezentanți ai 
colectivului sau cadre cu munci de răs
pundere omit să informeze operativ și exact 
masa oamenilor muncii asupra probleme
lor discutate și a hotăririlor adoptate. Ca
pacitatea sporită de decizie a organului co
lectiv de conducere rămîne astfel izolată 
în sfera ședințelor. Iată de ce consider că 
este deosebit de important ca organizațiile 
de partid, în strinsă colaborare cu organele 
de conducere colectivă, să asigure deopo
trivă luarea in discuție a problemelor fun
damentale și înfăptuirea lor.

I. DODEA : Așa cum s-a desprins din 
dezbatere, investirea secretarului organiza
ției de partid cu calitatea de președinte al 
consiliului oamenilor muncii este o măsură 
care nu ne găsește nepregătiți. Cu toate a- 
cestea, sint necesare noi eforturi pentru 
acumularea, extinderea și generalizarea ex
perienței pozitive care apare in exercitarea 
cumulativă a celor două funcții, pentru de
finirea unei metodologii adecvate de mun
că. In acest sens, ni se pare utilă apariția 
unui îndrumar eficient care să-și extragă 
seva din diverse contribuții ale purtători
lor experienței avansate, spre a servi ca 
instrument de orientare și de lucru. Paralel, 
consider importantă continuarea acestei 
dezbateri pentru a pune in evidență noi 
contribuții, pentru a favoriza circulația și 
adoptarea procedeelor viabile de conducere 
ce apar din practica și creația colectivă.

foarte bine. In

trebuie să discute 
pentru ca decizia 
de vedere al con-

întregii munci a

care încă de pe acum pun în lumină carac-Sint, desigur, doar _ . .............. ........
terul novator, revoluționar al măsurilor stabilite de conducerea partidului pentru 
perfecționarea conducerii activității economice a întreprinderilor, pentru asigurarea 
participării la actul de conducere a tuturor oamenilor muncii. De gceea, „Scinteia" iși 
propune să pună coloanele sale la dispoziția celor ce doresc să-și aducă, și pe 
această cale, contribuția la concretizarea unor metode eficiente de muncă, pentru 
ca noile structuri să-și dovedească pe deplin viabilitatea, să-și atingă scopurile 
pentru care au fost create.

Dezbatere consemnată de Viorel SALAGEAN și Dumitru TÎRCOB
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Vasile SECÂREȘ Constantin CORBU

„Polemologia 
și problemele păcii“

Polemologia repre
zintă un „capitol al 
sociologiei" de dată 
relativ recentă. De
sigur. cu privire la 
cauzele războaielor s-a 
scris mult de-a lungul 
secolelor, marxismul 
avînd si în această 
privință meritul isto
ric de a fi oferit o ex
plicație științifică con
flictelor armate, de a 
fi descoperit adevărata 
lor determinare în 
baza socială. După al 
doilea război mondial, 
cercetările cu acest 
profil au început să ia 
o amploare deosebită, 
să se diferențieze, să 
capete un caracter 
mai sistematic și auto
nom ; este și perioada 
în care apare denu
mirea de polemologie.

Demersul întreprins 
de autor in cadrul lu
crării de fată, apărută 
recent in Editura po
litică, are un caracter 
teoretic : se urmăreș
te edificarea unei ima
gini de ansamblu, de 
sinteză asupra cercetă
rilor cu caracter pole- 
mologic. asupra diferi
telor modele explica
tive, pornindu-se de 
la premisa că în acest 
domeniu, poate mai 
mult decît în altele, 
nu poate fi vorba des
pre concluzii ferme, 
indiscutabile.

Am releva în primul 
rînd priceperea și ma
turitatea cu care este 
întreprinsă critica dife

ritelor curente si idei 
in domeniul polemo- 
logiei ; autorul disocia
ză cu finețe valoarea 
explicativă a unor 
idei înglobate în con
cepții. care în ansam
blul lor sînt de neac
ceptat ; concepția mar 
xistă care reprezintă 
„cadrul teoretico-me- 
todologic și conceptual 
al polemologiei ști
ințifice" este nu numai 
expusă prin citate si 
redări, ci, organic asi
milată, ' regăsindu-se 
în desfășurarea anali
zei. în minuirea argu
mentelor, în dozarea 
demonstrației. în final, 
autorul optează pentru 
definirea polemologiei 
ca „cercetare inter- 
disciplinară a cauzelor 
războiului și a condi
țiilor păcii".

Este remarcabilă, 
după părerea noastră, 
analiza întreprinsă de 
autor — pe baza unei 
largi informații — asu
pra datelor puse in 
lumină de cercetările 
de antropologie politi
că, care îmbogățesc in 
mod efectiv cunoștin
țele noastre despre 
apariția politicului, 
despre formele inci
piente de conflict ar
mat (războiul arhaic).

O parte importantă a 
lucrării este dedicată 
raporturilor dintre sta
te, importantei acestora 
în declanșarea conflic
telor armate sau dim
potrivă în menținerea

păcii. Autorul eviden
țiază rolul nefast pe 
care îl au, din per
spectiva polemologiei, 
asemenea procese cum 
ar fi tendințele de 
hegemonie, continua
rea cursei înarmărilor, 
existenta alianțelor 
militare, menținerea 
decalajelor între țările 
dezvoltate economic si 
cele în curs de dez
voltare etc. în acest 
context sînt înfățișate 
pe larg politica parti
dului și statului nostru 
de promovare neabătu
tă a păcii. măsurile 
propuse la diferite re
uniuni și organisme 
internaționale pentru 
a se asigura partici
parea egală a tuturor 
statelor la dezbaterea 
si solutionarea proble
melor actuale, instau
rarea unei noi ordmi 
economice și politice 
internaționale.

Ar fi fost, desigur, 
util ca autorul să-și 
fi concentrat atenția 
șl asupra unor pe
rioade distincte, să 
fi întreprins o ana
liză concretă asu
pra multiplilor factori 
si dialecticii acestora 
în procesul complex 
de apariție a unui con
flict armat. Dincolo de 
acestea însă, volumul 
de fată reprezintă o 
sinteză bine elaborată, 
înglobind informații 
multiple și bogate, o 
apariție remarcabilă.

P. DOBRESCU

„1877-1878 - Războiul 
național și popular al românilor 
pentru independență deplină"

Sînt unele momente 
din istoria poporului 
care te-ndeamnă să >e 
cercetezi cu pasiune 
si să le evoci spre a 
fi păstrate mereu vii 
si nealterate. în pofi
da curgerii nesfîrsite 
a timpului. Asemenea 
pagini de glorie nepie
ritoare au fost scrise 
în cartea de aur a ță
rii. în urmă cu o sută 
de ani. în cursul răz
boiului pentru inde
pendentă. Omagiind a- 
cest act. Editura po
litică a publicat de cu- 
rînd o nouă lucrare, 
elaborată de prof, 
univ. dr. Constantin 
Corbu. despre războiul 
national si popular al 
românilor pentru in
dependentă deplină.

Lucrarea începe prin 
a prezenta tradițiile 
luminoase ale_ luptei 
poporului român pen
tru libertate națională. 
Cititorul va întilni aici 
pagini memorabile 
despre luptele trecute 
pentru neatîrnare si 
contribuția fundamen
tală adusă în aceste 
lupte de masele largi 
populare, despre prin
cipalele momente in 
care. la jumătatea 
veacului trecut, s-au 
multiplicat si inten
sificat eforturile po
norului nostru pentru 
dobindirea neatirnării.

Parcurgind anoi fon
dul principal al cărții, 
cititorul se va putea

convinge, odată mai 
mult, că cucerirea in
dependentei de stat a 
României nu a fost 
rezultatul unor im- 
nreiurări întîmnlătoa- 
re sau al unei con
juncturi politice, nu a 
reprezentat un dar 
primit din afară, ci 
este rodul luptelor si 
strădaniilor proprii ale 
românilor, lupte care 
au culminat cu mă
reața victorie obținută 
în 1877 pe cîmpul de 
bătălie împotriva im
periului otoman. Deo
sebit de expresive, sînt 
paginile cărții care în
fățișează ne luptătorul 
român pe fronturile 
războiului de inde
pendentă. Autentici
tății dovezilor docu
mentare ale timpului. 
Constantin Corbu îi 
adaugă‘căldura expre
siei cu care înfățișea
ză desfășurarea eveni
mentelor. actele de 
bravură ale ostașilor 
români la Plevna. 
Grivita. Smîrdan. Ra
hova. Vidin etc. For
ța emoțională a cărții 
atinge parametrii cei 
mai ridicați tocmai în 
aceste pagini : si con
siderăm că era si nor
mal să fie asa.

Autorul cărții nune 
nuternic în evidentă 
faptul că. nrin vitejia 
si sacrificiile date de 
armata noastră, de în
tregul nonor. ne har
ta Europei apărea a-

tunci. în urmă cu un 
veac, un nou stat in
dependent. o nouă na
țiune liberă, energică 
si viguroasă, hotărită 
să nu mai admită nici 
un fel de tutelă asu
pra sa. să participe cu 
drepturi egale la viata 
internațională.

Cartea lui Constan
tin Corbu se încheie 
cu reliefarea semnifi
cațiilor evenimentelor 
petrecute in urmă cu 
un veac, semnificații 
ce se circumscriu a- 
precierii strălucite ne 
care o face Programul 
Partidului Comunist 
Român cu privire la 
faptul că „dobindirea 
independentei națio
nale a dat un nou si 
nuternic imbold dez
voltării economice si 
sociale a tării, a exer
citat o profundă în- 
rîurire asupra întregii 
evoluții istorice a 
României pe drumul 
progresului social, a 
permis afirmarea tot 
mai viguroasă a po
porului român ca na
țiune de sine stătă
toare".

Lucrarea de fată 
constituie un vibrant 
omagiu adus tutu
ror celor care n-au 
ezitat să facă supre
mul sacrificiu pentru 
ca independenta tării 
să devină realitate.

Cont. univ. dr. 
Gh. I. ION1ȚA

Editura politică
* * *: Progresul economic in 

România (1877—1977)
* * * : Momente din istoria pa

triei și a Partidului Comunist 
Român.

* * * : România socialistâ — 
factor activ in viața interna
țională.

* * *: Teze. Contribuția Parti
dului Comunist Român la 
dezvoltarea și aplicarea crea
toare a socialismului științi
fic. Organizarea și conduce
rea științifică a societății 
noastre socialiste — preocu
pare fundamentală a P.C.R. 
Participarea tineretului la în
treaga viață social-politicâ. 
(Colecția „învățămintul politi
co-ideologic al U.T.C.")

Mircea losa, Traian Lungu.
Viața politică in România 
1899—1910

Cristian Racovski: Scrieri so- 
cial-politice. (Colecția „Biblio
teca de istorie")

Editura științifică 
și enciclopedică

Colecția „Știința pentru toți"
Ion Horațiu Crișan : Statul geto- 

dac
Alex. Butucelea: Arhitectura 

vieții
Dumitru Tudor: Decebal și 

Traian
Ovidiu Hătărăscu șl Paula Ro- 

zalimo : Procedee moderne de 
obținerea fontei și oțelului

Gh. Zaharia: Insurecția națio
nală armată antifascistă și 
antiimperialistă din august 
1944

Viorel Soran: Viața în Univers 
loan Safta : Cît trăim, cît putem 

trăi ?
Laura Mărgineanu: Planeta 

verde și rolul ei în natură
Ștefan Airinei: Geneza Pămîn- 

tului
George Baciu: Acceleratoare 

de particule
Dan Berindei: Cucerirea inde

pendenței (1877—1878)
loan Todoran : Eclipsele și pre

vederea lor

„Repartizarea teritorială 
a industriei"

Lucrarea „Reparti
zarea teritorială a in
dustriei", apărută re
cent in Editura Aca
demiei Republicii So
cialiste România, sub 
coordonarea prof. univ. 
dr. Vasile Rausser. 
este consacrată anali
zei dezvoltării indus
triale ă județelor și a 
implicațiilor acesteia 
in progresul tuturor 
zonelor țării noastre.

Concepută intr-o 
structură rațională a 
problematicii, cu lo
gică interioară adecva
tă, lucrarea abordează 
mai întîi aspecte ale 
politicii generale a 
P.C.R. de îmbunătăți-, 
re a repartizării teri
toriale a forțelor de 
producție, îndeosebi 
rolul industrializării 
socialiste în dezvolta
rea echilibrată a jude
țelor, criteriile de efi
ciență ce se au in ve
dere în acest amplu 
proces.

în mod firesc, treap
ta imediat următoare 
a cercetării o consti
tuie analiza instru
mentului economic 
prin care amplasarea 
teritorială a forțelor 
de producție devine 
fapt implinit, și anu
me investițiile. Aloca
rea de fonduri, desti
nate, investițiilor, in 
proporții mereu mai 
mari, odată cu crește
rea potențialului eco
nomie al României, 
dau expresie grijii 
permanente a partidu
lui și statului nostru 
pentru atragerea la o 
viață economică și so- 
cial-culturală intensă 
a tuturor zonelor teri
toriale ale țării.

Un loc important în

lucrare ocupă aborda
rea rolului multiplu 
al amplasării terito
riale a industriei in 
prefacerile structura
le ale economiei fie
cărui județ, in crește
rea gradului de ocu
pare a forței de mun
că și in schimbarea 
configurației pe ra
muri a populației ocu
pate, în stimularea ur
banizării și extinderii 
sferei serviciilor, în 
creșterea veniturilor 
oamenilor muncii și 
ridicarea nivelului de 
trai al populației. Ast
fel, se , evidențiază e- 
locvent sensul politicii 
P.C.R. de repartizare 
teritorială a forțelor 
de producție — creș
terea bunăstării mate
riale și spirituale a 
oamenilor.

O mare parte a lu
crării este consacrată 
analizei dezvoltării pe 
ansamblu și în plan 
teritorial a diferitelor 
ramuri ale industriei : 
energetica, mineritul, 
siderurgia, construcția 
de mașini, chimia, 
prelucrarea lemnului, 
materialele de con
strucții, industria u- 
șoară și alimentară. Se 
subliniază rolul condi
țiilor naturale de care 
dispune fiecare județ 
și influenta lor asu
pra profilului econo
mic al acestora. Este 
prezentă relația potri
vit căreia odată cu 
modificările în repar
tizarea în teritoriu a 
obiectivelor industriale 
au loc și schimbări în 
repartizarea teritorială 
a însăși producției in
dustriale, în ponderea 
județelor în producția 
globală industrială, a-

tit pe ansamblu, cît și 
în cadrul diferitelor 
ramuri ale industriei. 
In privința criteriilor 
de eficiență ce se im
pun a fi luate în con
siderare la amplasarea 
teritorială a unităților 
industriale se insistă 
și asupra rolului pe 
care-1 are distanța 
pînă la sursa de ma
terii prime sau piuă 
la centrele de consum.

O caracteristică a 
luțrării este aceea că 
aspectele teoretice sînt 
susținute de suportul 
solid al faptelor eco
nomice, de foarte mul
te date statistice, ceea 
ce conferă lucrării ca
litatea de sursă im
portantă de informare 
și documentare, spo- 
rindu-i astfel utilita
tea ei practică. Ea 
oglindește politica ști
ințifică a P.C.R. în do
meniul amplasării te
ritoriale a forțelor de 
producție, preocuparea 
sa neabătută pentru 
gospodărirea cit mai 
eficientă a resurse
lor, modificările adinei 
care au loc în dezvol
tarea economico-so- 
cială a județelor, oferă 
c. imagine atît asupra 
succeselor obținute, cit 
și asupra perspectivei.

Apariția acestei lu
crări răspunde unor 
necesități reale ale cu
noașterii științifice ; 
ea oferă cititorilor o 
abordare închegată 
uneia dintre cele mai 
importante probleme 
ale dezvoltării econo
mice — repartizarea 
teritorială a industriei.

Prof. univ. dr. 
Constantin 
ENACHE

Ion Gh. STANCIU Lucia DUMITRESCU CODREANU Vasile CUCU

„O istorie a pedagogiei 
universale și românești

Lucrarea de față, a- 
părută recent în E- 
ditura didactică și 
pedagogică, răspunde 
unui mai vechi dezi
derat, acela de a 
concentra într-o lu
crare sintetică și re
prezentativă demersu
rile istorice ale gîn- 
dirii despre educație 
și ale structurilor in
stituționale specifice 
învățămîntului. Ac
tualitatea demersului 
reiese cu pregnanță și 
din faptul că pină în 
prezent nu dispuneam 
de o sinteză unitară 
care să îndrume lec
tura spre înțelegerea 
evoluției teoriilor des
pre educație in strînsă 
legătură cu înriurirea 
lor asupra practicii 
învățămintului.

Acest prim volum 
este consacrat unei 
perioade istorice vas
te — din antichitate 
și pînă la începutul 
secolului al XX-lea. 
Originalitatea sa re
zidă, printre alte
le, tocmai în faptul 
că teoria pedagogi
că și structurile in
stituționale ale învă- 
țămîntului din țara

noastră sint conside
rate în raporturile lor 
specifice cu dezvoltă
rile conturate in alte 
țări, în alte culturi și 
în alte condiții social- 
politice și economice. 
In context ni se rele
vă sincronisme și pro- 
tocronisme logico-is- 
torice, evoluții sem
nificative într-o cul
tură educațională afla
tă in continuă consti
tuire prin dialectica 
interferențelor cu alte 
pedagogii sau insti
tuții. în mod convin
gător nț se demon
strează, de exemplu, 
modul in care D. Can- 
temir a propus în seco
lul al XVII-lea o perio
dizare a virstelor edu
caționale și a formu
lat probleme de edu
cație morală care erau 
nu numai sincronice 
cu cele propuse de 
Comenius, Fenelon 
sau Socke, dar antici
pau dezvoltări ce s-au 
conturat cu mai mul
tă precizie în secolele 
următoare. Tot astfel. 
N. Bălcescu a fun
damentat principii de 
„luminare" a poporu
lui, dezvoltate ulterior,

în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, în 
pedagogia socială de 
către P. Natorp sau 
II. Nohl. Mai mult, 
concepția lui N. Băl
cescu conține elemen
te anticipatoare sem
nificative prin rapor
tarea educației la ce
rințele înfăptuirii re
voluției sociale și na
ționale.

In ansamblul său, 
analiza nu se desfă
șoară sub forma unei 
istoriografii cronologi
ce, ci a unor exegeze 
teoretico-critice ce ur
măresc logica evoluției 
teoriilor de învăță- 
mînt, a rezonanțe
lor unor idei cla
sice în contempora
neitate. Explicația a- 
cestei evoluții este 
realizată printr-o ana
liză marxistă nuanța
tă, în fiecare capitol 
prezentindu-se rolul 
factorilor economici, 
culturali, politici, so
ciali în dialectica dez
voltării structurilor 
instituționale ale în
vățămîntului, a baze
lor lor teoretice.

Lazăr 
VLASCEANU

„De la Sisif la Prometeu"
Poate că principalul 

mesaj al lucrării de 
față — apărută recent 
in Editura politică — 
este îndemnul . mereu 
actual de a păstra fi
ința umană în centrul 
meditației filozofice, 
de a face din gindul 
filozofic însoțitor per
manent al căutărilor 
omului, sprijin în 
structurarea idealuri
lor și scopurilor sale. 
Actualitatea acestui 
mesaj este cu atit mai 
pregnantă, cu cit în fi
lozofia contempora
nă sint curente' care 
caută să fixeze drept 
temă centrală a fi
lozofiei trăirile in
stinctive. stările afec
tive de puternică 
coloratură iraționa
lă, sau discursul rece, 
pur, al demersului ști
ințific, teme care, ne
îndoielnic, trebuie să 
rețină atenția investi
gației științifice, dar 
care nu pot fi în nici 
un caz situate in mie
zul cugetării filozofi
ce. In fața acestor ten
tative, reafirmarea po
zițiilor umaniste și ra
ționaliste care au con
turat întotdeauna un 
profil luminos și opti
mist ființei umane re
prezintă o datorie fun
damentală, nu numai 
a gînditorilor marxiști,

ci și a filozofiei pro
gresiste de pretutin
deni.

Este bine de subli
niat de la început că 
„De la Sisif la Pro
meteu" nu este o lu
crare cu pretenții de 
tratare exhaustivă a 
autorilor abordați, cu 
atit mai mult a cu
rentelor pe care le re
prezintă. Dimpotri
vă, demersul autoarei 
urmărește să demon
streze inconsistența a- 
cestei perspective pe
simiste in abordarea
problematicii atît de 
complexe a omului
contemporan, lipsa ei 
de finalitate practică 
și socială, izolarea în
speculație. Dintr-o a-
semenea viziune este
analizat existențialis
mul și unii din repre
zentanți — psihanali
za, teoriile despre de
căderea culturii, prag
matismul.

Noutatea unghiului 
de investigație a te
mei conferă de la 
început recentei apa
riții un grad sporit de 
interes și atractivița- 
te, studiile în literatu
ra de specialitate din 
țara noastră pe aceas
tă problemă fiind ra
re. Așa cum se cer 
remarcate reușita ana
lizei, bogăția informa

ției, diversitatea sur
selor documentare ca
re au fost consultate, 
stilul ales, folosind în 
mod inspirat metafo
ra, ceea ce conturează 
o voce specifică în 
literatura noastră fi
lozofică.

O preocupare esen
țială a autoarei — rea
lizată atît intr-un ca
pitol de sine stătător, 
intitulat „Marx, con
temporanul nostru", 
cit și în procesul ana
lizei celorlalte curente 
— o constituie evi
dențierea rolului și in
fluenței sporite a mar
xismului in contem
poraneitate, a caracte
rului său de Călăuză 
în acțiunea de eman
cipare a ființei uma
ne in strînsă legătură 
cu determinarea lor e- 
conomică și socială, 
relevă condițiile și 
modalitățile de elibe
rare și împlinire a a- 
cesteia.
.) Lucrarea de față re
prezintă o apariție de 
cert interes, recoman
dând — dacă mai era 
cazul — un autor cu 
o apreciabilă cultură 
de specialitate. care 
ține să se adreseze 
deopotrivă specialiș
tilor, cît și unui pu
blic mai larg.

D. PAUL

„Sistematizarea teritoriului 
și localităților din România"
Volumele și studiile, 

apărute în ultimii ani, 
care abordează aspec
te legate de procesul 
de urbanizare și de 
sistematizare a teri
toriului și localități
lor, vizează același 
scop : îmbunătățirea
calității vieții omului, 
apropierea modului 
de trai din mediul ru
ral de cel din mediul 
urban.

Lucrarea de față, 
apărută in Editura 
științifică și enciclo
pedică. sub semnă
tura prof. univ. dr. 
Vasile Cucu. iși pro
pune să analizeze mo
dul în care specialiș
tii din acest domeniu, 
toți factorii de decizie 
respectă prevederile 
legislației în vigoare, 
răspund sarcinilor ce 
se desprind din Pro
gramul partidului, din 
indicațiile secretarului 
general, din prevede
rile Legii privind sis
tematizarea. de a avea 
permanent în vedere 
dezvoltarea orașelor și 
comunelor, ca unități 
teritorial -administrati
ve , de bază ale socie
tății noastre.

Lucrarea are meri

tul de a preciza și e- 
xemplifica consecințe
le generate de presiu
nea exercitată de om 
asupra pămîntului, 
atit în spațiul rural, 
cit mai ales asupra 
celui urban, subliniind 
că în etapa actuală 
„sistematizarea, înain
te de toate, trebuie să 
aibă in vedere calită
țile fizice ale pămîn
tului, ale teritoriului 
pe care construim o- 
biective economice și 
sociale, reconstruim 
sate și orașe", iar 
schițele elaborate să 
permită valorificarea 
și utilizarea cit mai 
rațională a fiecărei 
palme de pămînt.. în 
acest sens, . autorul 
formulează o serie de 
cerințe care stau în 
fața sistematizării : 
delimitarea și restruc
turarea perimetrului 
construibil al fiecărei 
localități ; realizarea 
unor densități optime 
pe tipuri de orașe și 
sate ; amplasarea ju
dicioasă a forțelor de 
producție ; alegerea 
centrului civic : do- 
tarea. corespunzătoare 
din punct de vedere 
social-edilitar a loca

lităților; apărarea, con
servarea, ameliora
rea și folosirea inte
grală și eficientă a 
pămîntului de care 
dispune obștea. Fireș
te, toate aceste cerin
țe trebuie să fie in 
concordanță cu obiec
tivele planului unic 
de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării, 
să vizeze în perma
nență posibilitatea de 
angajare previzională 
a unor lucrări de ma
re amploare, cum ar 
fi cele de irigații și 
drenaj, îndiguiri, com
baterea eroziunii so
lului, realizarea unor 
drumuri și construcții.

Prin tematica abor
dată, prin soluțiile și 
variantele propuse, 
lucrarea profesorului 
V. Cucu se adresează 
tuturor categoriilor de 
cititori interesați in 
realizarea unui mediu 
optim de viață și 
muncă a tuturor așe
zărilor noastre umane, 
dovedindu-se prin 
conținiftul său un va
loros și util instru
ment de lucru.

Dumitru MANOLE

Editura Academiei
T. Orghidan șl colab.: Rezulta

tele expedițiilor biospeologice 
cubano-române în Cuba, voi. 
II (apărut în limba franceză) 

Ștefan Pascu și V. Cheresteșiu : 
Revoluția de la 1848—1849 
din Transilvania, vol. I (docu
mente) .

* * * : Studii de istorie a filo
zofiei universale, vol. V (cule
gere de studii)

Alexandru Solian: Coomologia 
grupurilor

Marius Sala șl colab.: Lexicul 
indigen al spaniolei america
ne (apărut in limba spaniolă)

V. Barbu și Th. Precupanu : 
Convexitate și optimizare în 
spații Banach (apărut in lim
ba engleză)

Șt. Peterfi, Al. lonescu (sub 
red.): Tratat de algoiogie, voi. 
II Rhodaphyta — Phaeophyta 

Arthur Kreindler: Agnozii și 
apraxii

Gheorghe Niculescu-Mizil : Ba 
lanța veniturilor și cheltuieli
lor bănești ale populației

* Independența României 
(sinteză în limba spaniolă)

* Independența României 
(idem în limba rusă)

» * « • Eminescu. Opere. VII. 
Proza literară

* ♦ * . Probleme de logică, voi 
VII

loan Cameniță : Protecția inven
țiilor prin brevete

* * * : Analele Academiei Re
publicii Socialiste România. 
Anul 106 (1976)

Paul Blidaru: Traumatismele 
hepatice

Editura militară
Coordonate ale afirmării și apă

rării națiunii noastre socialis
te in etapa actuală. Culegere 
de studii realizată de Acade
mia „Ștefan Gheorghiu"

File din istoria militară a po
porului român. Culegere de 
studii realizată de Centrul de 
studii și cercetări de istorie 
și teorie militară, coordonator 
de ediție general-maior dr. 
Ilie Ceaușescu

General-maior dr. Constantin
Olteanu: Masele populare și 
războiul de independență

Valentin iDonici: Veteranul valu
rilor (Nava școală „Mircea")

Locotenent-colonel Gheorghe 
Preda, maior Liviu Groza : Un 
erou bănățean al independen
ței. Generalul Moise Groza

Dumitru Almaș : Comoara Brin- 
covenilor

Ion Aramă: Trecătoarea de fier
* * * : Acele zile și nopți
Lucian Dumitrescu: Valea sin- 

gelui
Mihai Rășică : Strigătul
Ion Ochinciuc: Eroul necunos

cut
Constantin T. Stolka : însemnăr' 

din zilele de luptă (Colecția 
„Columna")

Adam Kaska: Desantul (trad, 
din Ib. polonă de V. Poremb- 
schi)

Jules Roy: Valea fericită. Na
vigatorul (trad, din Ib. fran
ceză de E. Grozea)

Nikolai Pavlov: Ancora rămine 
în adînc (trad, din Ib. bulgară 
de M. Magiari)

Brăduț COVALIU

„Pe țărmurile artei"
De un deosebit in

teres, deopotrivă do
cumentar și moral, 
„Pe țărmurile artei" 
(editura „Meridiane", . 
1977) pune în eviden
tă preocupările litera
re . și artistice ale 
unui binecunoscut pic
tor: Brăduț. Covaliu.

Confesiunea și me* 
morialistica se împle
tesc în paginile cărții 
cu siguranța opiniei și 
rectitudinea funcționa
lă a spiritului critic. 
Ginduri, evenimente, 
discuții, întilniri cu 
oameni de cultură, 
crimpeie de amintiri 
din călătoriile făcute 
în străinătate, o bogă
ție de sugestii în in
terpretarea operelor 
noastre clasice, toate 
sînt relatate cu ele- 

.ganță și precizie. Re
latate cu sobrietate, 
degajînd o atmosferă 
de meditație, de re
ceptare exactă a soli
citărilor vieții, aceste 
ginduri izvorăsc din 
știința de a vedea lu
crurile. din pasiunea 
de a împărtăși rezul
tatul unor experiențe 
proprii.

Dorința de a răspun
de întrebărilor despre 
sine a transformat un 
prea-plin lăuntric (în
trevăzut in volumui de 
poezii din 1969) în pa
ginile acestei cărți, în 

care gindurile sună 
uneori sentențios și 
fără cruțare, in care 
luciditatea contribuie 
la emiterea punctelor 
de vedere, iar imagi
nația conferă îndoieli
lor și căutărilor un as
pect liric.

Arta este pentru 
Brăduț Covaliu rezul
tatul unei preocupări 
absorbante, statornice, 
nu rodul superficiali
tății și al improviza
ției. „Artistul, scrie el, 
are nevoie de viziunea 
prezentului, de sensul 
universului și de o im
perioasă și continuă 
propulsare către rit
murile vieții. Munca 
de zi și de noapte. 
Dacă nu va fi așa. nu 
va lăsa nrea mult..." 
Pentru pictor, momen
tul actual al artei ro
mânești se caracteri
zează prin existența 
unei sensibile conști
ințe a istoriei, nuanțat 
prezentate.

Conștiința profesio
nală a omului de cul
tură prezidează carac
terizarea unora dintre 
înaintași: „Th. Pallady 
se menține încă drept 
cel mai mare subtil 
din arta noastră și un 
mare colorist, un ar
tist spiritualizat. Lu
cian Grigorescu în
seamnă senzualitatea 
culorii, dublată de în

țelegerea plasticității 
tabloului. O suculen
tă armonie. D. Ghia- 
ță a fost un mare onest 
care avea în el ceva 
mai mult: simțea pă- 
mîntul țării. Pădurile 
și tîrgurile lui sînt ale 
noastre, specific ale 
noastre". Tonul e 
calm, lipsit de ten
tațiile calofiliei. dar si 
de acelea ale exclama
ției retoric admirati
ve. Din acest punct de 
vedere. Brăduț Covaliu 
continuă o lungă și 
prestigioasă tradiție — 
aceea a lui Pallady, 
Tonitza sau Șirato. care 
au știut să dezvăluie 
cu sensibilitate și ri
goare noi viziuni în 
exegeza artistică-

Paralel, se desenea
ză o altă temă — în 
directă filieră Cu pre
cedenta — cea a su
fletului chemat de pei
saj, de spațiul viu al 
copilăriei, in invocări 
ale unei lumi candide 
și melancolice.

„La țărmurile artei" 
este o carte care se 
citește cu plăcere și 
interes, o carte care 
reușește să familiari
zeze cititorul cu uni
versul de ginduri și de 
preocupări al uneia 
dintre personalitățile 
proeminente ale plas
ticii contemporane.
Marina PREUTU

Victor IANCU

„Limbaj cotidian 
și rostire literară"

Acțiunea cu atît de 
larg ecou colectiv, de 
cultivare a limbii ro
mâne, se îmbogățește 
cu o nouă lucrare și 
un nume nou. Este al 
profesorului Victor 
lancu de la Institutul 
pedagogic din Baia 
Mare, iar lucrarea 
lui. recent apărută, in 
editura „Facla" din 
Timișoara (1977), se 
intitulează Limbaj co
tidian și rostire lite
rară.

Cu privire la cerce
tările din trecut asu
pra limbii române. 
Victor lancu sublinia
ză contribuția origi
nală a lui Eftimie 
Murgu. care, înainte 
cu 50 de ani de Has- 
deu, a formulat, in 
termeni proprii, teo
ria fondului principal 
lexical și a circulației 
cuvintelor, fiind, deci, 
în acest domeniu, un 
precursor chiar pe 
plan european.

Dar interesul noii 
lucrări a lui Victor 
lancu constă in ana
liza unor aspecte im
portante ale felului 
rum vorbim noi as
tăzi. Cartea este o 
prețioasă îndrumare 
în actualitatea lingvis

tică, fapt care-i spo
rește atracția și plă
cerea lecturii, pe lin
gă forma clară, ușor 
accesibilă, a expunerii, 
fiindcă se adresează 
publicului larg și iu
bitor al limbii române.

O categorie aparte 
de forme, de exprima
re. pe care le anali
zează, le explică și. 
uneori, le combate, 
este din domeniul bi
rocrației. și anume 
folosirea clișeelor ațît 
de uzate, dar larg 
răspindite încă : pro
blemă, a se axa, in 
cadrul, major sau ele
mente, pentru persoa
ne. pentru oameni, 
termeni din vocabu
larul serviciului ca
drelor de personal. 
Discută in spirit știin
țific, dar cu mu it 
umor, formulele hi- 
percorecte, căutate de 
unii, ca pahar cu apă, 
sau pahar de apă. sti
clă de bere sau sticlă 
cu bere, pantaloni din 
tergal și de tergal, 
sau expresia sportivă 
curentă de puțin 
(mingea a trecut, de 
puțin, pe lingă poar
tă).

Un capitol se cuvine 
scos în evidentă prin 

actualitatea lui in
structivă și spiritul 
de pedagogie cetățe
nească care-1 străbate. 
Este ultimul capitol, 
intitulat : „Etică și 
limbaj". Autorul ne 
explică convingător 
sensul pe care-1 au, 
in societatea socialis
tă. unele cuvinte 
semnificative, ca to
varăș, noi, dumneata 
sau patriotic. Victor 
lancu scrie că to
varăș nu-i numai .un 
cuvînt, ci Un sim
bol, o categorie so- 
cio-psihologică de lar
gă rezonantă. Tova
răș exprimă noile re
lații sociale, în con
trast cu domn, semn 
al vechii orînduiri. 
Demnitatea din cuvîn- 
tul tovarăș, încărcă
tura lui afectivă și 
socială, exclud for
mele prescurtate de 
Iov. și tovule.

Se recomandă folo
sirea lui dumneata, 
care exprimă polite
țea în mod deplin.

Sub aspectul conți
nutului, caftea este 
just orientată și in
structivă pentru toată 
lumea.

D. MACREA

„Istoria
Literatura militară 

românească s-a îmbo
gățit cu o nouă si ma
sivă lucrare de Isto- 
rie militară intitulată
Istoria artileriei ro-
mâne. tipărită
Editura militară în
colecțiile căreia. în
decursul anilor. . au
apărut. zeci de volume 
dedicate trecutului mi
litar al patriei. Lu
crarea — coordonată 
de generalul-colonel 
Ion Popescu — a tost 
redactată de către un 
colectiv format din ge
neralii Nicolae Negu- 
lescu. Laure.nțiu Cup- 
șa, Eugen Plăti, Vasile 
Bărboi. Petre Ilie. 
Gheorghe Ionită si din 
colonelul dr. în isto
rie Constantin Ucrain. 
Ea s-a bucurat. tot
odată. si de colabora
rea a numeroși a! ti 
specialiști. Monogra
fia se deschide prin- 
tr-o substanțială pre
tată semnată de ge
neralul-colonel Marin 
Nicolescu. adjunct al 
ministrului Apărării 
Naționale.

Alcătuită din 10 ca
pitole. ..Istoria artile
riei române" cuprinde 
o vastă si amănunțiți 
cercetare a dezvoltări, 
armei artileriei înce- 
oînd de la catapultele 
si balistele romanilor 
si ale dacilor, con.ti- 
nuînd cu bombardele 
si tunurile evului me
diu. pentru a alunge

artileriei române"
apoi la artileria utili
zată în marile războaie 
ale României din anii 
1877—1878, 1916—1919,
1944—1945. Prima ba
terie de artilerie mo
dernă în tară noastră 
a fost înființată la 10 
noiembrie 1843. Pagini 
concludente au fost 
consacrate si artileriei 
folosite de Avram 
lancu.

Lucrarea de fată — 
precizează aenera- 
lul-colonel Ion Popes
cu în cuvîntul înainte 
— „reprezintă evolu
ția artileriei române 
de la catapultă pină 
la tunul modern si ra
chetă. realizările obți
nute de-a lungul 
veacurilor în domeniul 
construcției si folosirii 
gurilor de foc. con
tribuția adusă de art.i- 
leriwl in luptele pen
tru dobindirea unor 
victorii de prestigiu, 
ca cele de la Vaslui 
si Călugăreni. Plevna 
și Vidin. Mărăști, Mă- 
răsesti si Oituz. Ora
dea . si Cărei. Buda
pesta. Rosnava. Zvolen 
si Banska Bystrita".

Lucrarea nune în 
valoare si contribuția 
la dezvoltarea artile
riei române a unor 
mari conducători mi
litari. ca lancu de 
Hunedoara. Stefan cel 
Mare. Petru Rarfis. 
loan Vodă. Mihai Vi
teazul. Avram lancu si 
a altora.

Ultimul capitol al 
acestei impunătoare 
lucrări e consacrat ar
tileriei armatei Româ
niei socialiste, care, 
prin gri ia partidului, 
concretizează avîntu.1 
„spre culmile măies
triei artileristice".

Pentru a înlesni în
țelegerea dezvoltării 
acestei arme in cadrul 
armatei române, au
torii au întocmit si 
un amplu tablou cro
nologic care relevă 
pas cu nas evoluția 
artileriei române, a in
strucției si învătămîn- 
tului ei. a dotării cu 
armamentul necesar 
si. totodată, contribu
ția sa la toate marile 
bătălii naționale.

Lucrarea e însoțită 
și de o abundentă bi
bliografie, aproape ex
haustivă, precum și de 
numeroase crochiuri, 
hărți și ilustrații.

Prin informația si 
documentarea ei ma
sivă. nrin integrarea 
organică în dezvol
tarea armatei româ
ne. prin claritatea si 
cursivitatea expunerii, 
ca si nrin condițiile 
grafice în care a fost 
i oprimată. „Istoria ar
tileriei române", scri
să în anul aniversării 
războiului de indepen
dență, constituie un 
notabil moment știin
țific si editorial.

Prof. dr.
Vasile NETEA
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Intorcindu-se acasă dintr-o că
lătorie prin țară cu soția și cei 
doi copii, profesorul Viorel Luu- 
gu din Constanța (str. Soveja, 
nr. 70) a observat că îi dis
păruse o valiză plină cu obiecte 
de îmbrăcăminte. A crezut că-i 
fusese sustrasă de un răufăcă
tor la unul din locurile de par
care de pe traseu. Nici nu bă
nuia că valiza căzuse singură 
in mijlocul drumului și că ajun
sese la postul de miliție din An- 
drășești, județul Ialomița. Dar 
nici subofițerii de miliție de aici, 
cărora li se adusese valiza de 
către un șofer auto de pe o auto
cisternă cu lapte, nu știau cine 
ar putea să fie păgubașul, de 
vreme ce printre obiectele din 
valiză nu se afla nici o adre
să. După îndelungi investi
gații, la aproape două luni, 
profesorul constănțean (care 
își luase de mult adio de la 
valiză) a fost invitat la miliție 
să și-o ridice. înăpntru — toate 
lucrurile la locul lor. „Deși nu 
cunosc nici numele șoferului 
care a găsit valiza, nici pe cel 
al subofițerilor de miliție care 
m-au găsit pe mine, vă rog 
să-mi permiteți să le adresez 
prin ziar o sinceră și călduroa
să mulțumire".

Cu

a
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I
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ambalajul 
clientului

I

I des-
I

I
I

I
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I

In toate unitățile pentru 
facerea produselor lactate din I 
municipiul Tulcea a apărut, cu I 
litere de-o șchioapă, cite un 
anunț-avertisment : „Nu vindem i 
decit cu ambalajul clientului".

Dacă ar fi să se generalizeze I 
pe tot parcursul anului aseme
nea interdicție ar însemna ca I 
fiecare client al amintitelor uni- | 
tați să ajungă repede să-și con
struiască singur cite o fabrică i 
de sticle și borcane. Nu de alta, 
dar sticla este sticlă, se mai 
sparge sau, pur și simplu, la 
imbuteliere mai crapă, se mai 
știrbește... Și aceasta, întrucit un I 
alt anunț... anunță cum că „nu 
se primesc recipienți ciobiți". I 
Așa stind lucrurile, tulcenii pro
pun să se experimenteze o so
luție adecvată : transportarea . 
laptelui, iaurtului și smintinii 
de la magazin la domiciliu in... I 
căciulă. Bine-bine, dar vara, ce 
te faci fără căciulă ?

Ascuns

I
I
I
I
I
I
I
I

I
în lift
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Magazinul electrice-menaj din 
șoseaua Ștefan cel Mare din 
București. La ora de 
dere, luminile s-au 
ușile s-au încuiat și 
căperi s-a așternut 
nopții. Dar iată că, la 
vreme, liniștea magazinului 
pricina a fost spartă-n 
de... liftul acestuia. Să fi pornit 
singur 1 Imposibil ! Sînt atîtea 
lifturi care... Dar să revenim la 
povestea noastră. Liftul a fost 
pus in mișcare de Gheorghe 
Neagu, din Sinești-Ilfov, ascuns 
de cu seară în magazin ca să 
dea iama prin bunurile acestuia. 
Numai că, la deschiderea ma
gazinului, a urmat... închiderea 
lui G.N. pentru a răspunde la 
intrebările miliției. “ 
este autorul a încă două sus
trageri, prin același procedeu, 
de a rămine noaptea 
prin magazine. Acum, la 
zilei, dă seama pentru 
săvîrșite.

închi- 
stins, 

in in- 
tăcerea 
puțină 

cu 
țăndări

Tot el

ascuns 
lumina 
faptele
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Știa el de ce
♦

se grăbea
Pe un drum comunal a fost 

oprită de un echipaj al miliției o 
autobasculantă a întreprinderii 
județene de gospodărire comu
nală și locativă Bistrița.

— încotro ? — a fost întrebat 
conducătorul basculantei, Teodor 
Beudean.

— Încotro, ne-incotro, vorba e 
că m-ați prins cu un transport 
clandestin de lemne, așa că sint 
bun de plată. Spuneți-mi cită 
amendă sâ plătesc, că mă gră
besc.

— Știe clnevd de la întreprin
dere unde te afli acum cu 
basculanta ?

— Păi, dacă ar fi știut, m-ar 
fi lăsat ? Așa că, v-am spus : 
plătesc, că mă grăbesc.

— Dar de băut cit ați băut ? 
La această întrebare, șoferul 

a înghițit in sec. Mirosea a pa
lincă de la șapte poște. Apoi, 
cerindu-i-se permisul de condu
cere, a înălțat din umeri :

— Păi, de unde să vi-l dau, 
dacă nu-l mai am ? Mi l-au ri
dicat zilele trecute, tot colegii 
dv. de la miliție, și tot din cau
za pălincii, fir-ar ea să fie...

Urmarea : permisul, pină
atunci suspendat, i-a fost acum 
anulat.

I
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I Un caz I
i în cercetare

Ancheta fiind in curs, ur
mează să se clarifice și împre
jurările in care Floarea Leuș- 
tean din Bacău a intilnit-o pe 
tinăra L. B. din București. 
Ceea ce se știe precis este pro
misiunea făcută de băcăuanei :

— Deși sint și eu tinără, am 
numai 31 de ani, să știi insă că 
sint mare 
astea. Am 
încurcătură, mai ales că i 
văd zgircită la plată...

Dar Floor-ta Leuștean, 
sind metode empirice in 
ruperea sarcinii, tinăra . 
și-a pierdut viața. Acum, 
tașa se află in cercetare 
circa 11 miliție din Capitală, suo 
stare de arest.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteii"
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meșteră in de-alde 
'să te scap eu de 

nu le

folo- 
între- 
L. B. 

. făp- 
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I
I
I
I
a
I

I
I
I
i

Adjunctul ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., tovarășul N. N. 
Rodionov, a făcut o vizită de lucru 
în Republica Socialistă România, în 
perioada 9—11 ianuarie a.c.

Oaspetele sovietic a fost primit de 
ministrul afacerilor externe, tovarășul 
George Macovescu, și a avut con
vorbiri cu Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, privind dezvoltarea în continua
re a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre România și Uniunea So

vietică, precum și asupra unor pro
bleme internaționale de interes co
mun.

La încheierea vizitei, adjunctul mi
nistrului afacerilor externe sovietic 
a fost primit la C.C. al P.C.R. de 
tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La primiri și convorbiri, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și respect reciproc, a participat 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

Adunare festivă cu prilejul celei de-a XIX~a aniversări 
a victoriei revoluției cubaneze»

Cu prilejul celei de-a XÎX-a ani
versări a victoriei revoluției cuba
neze, la Casa de cultură a sindicate
lor din Tirgoviște a avut loc, 
miercuri, o adunare festivă, la care 
au participat numeroși locuitori ar 
orașului, muncitori, ingineri și teh
nicieni din întreprinderi, oameni de 
cultură și artă, precum și membri ai 
Ambasadei Republicii Cuba la Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de Ion 
Frățilă, prim-secretar al Comitetului 
municipal Tirgoviște al P.C.R.

Despre însemnătatea creării primu
lui stat socialist de pe continentul A- 
mericii, încununare a luptei îndelun
gate duse de poporul cubanez, pentru 
eliberarea națională și socială, au 
vorbit Marin Iliescu, secretar al Co
mitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R., și Humberto Castello, amba
sadorul Republicii Cuba la București. 
In continuare au fost reliefate suc
cesele repurtate în opera de făurire 
a societății noi — sub conducerea 
partidului comunist, a guvernului 
revoluționar cubanez — în dezvoltarea 
economiei, științei și tehnicii, învă-

țămîntului și culturii, în ridicarea 
nivelului de trai, lupta pentru zădăr
nicirea acțiunilor ostile ale reacțiunii 
și imperialismului, a agresiunilor mi
litare și blocadei economice, pentru 
intărirea independenței țării.

între România și Cuba, intre po
poarele celor două țâri socialiste — 
au subliniat vorbitorii — s-au stator
nicit și se dezvoltă trainice legături 
de prietenie și colaborare pe plan 
politic, economic, științific, cultural. 
Un rol hotărîtor in determinarea 
acestei evoluții îl au raporturile de 
prietenie și solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Cuba, întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro. înțelege
rile intervenite cu aceste prilejuri 
au deschis noi și ample perspective 
pentru extinderea și diversificarea 
colaborării multilaterale româno-cu- 
baneze, in interesul ambelor popoare, 
al cauzei generale a socialismului, 
progresului și păcii în lume.

în încheiere a fost prezentat un 
spectacol al artiștilor tîrgovișteni.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba rusă
17,05 Reportaj pe glob : Tunisia la 

timpul prezent
17,25 Consultații juridice
17,45 „Cupa Mondială" la schi alpin
18.20 România pitorească
18,50 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri

19,30 Telejurnal
19,50 Columnă Republicii. Partid, stat, 

democrație. Film documentar-ar- 
tistic

20.25 Ora tineretului
21.20 Telerecital Silviu Stănculescu
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,50 Concert simfonic. Concert Wolf

gang Amadeus Mozart susținut de 
formația „Pro Mozart", dirijor 
Radu Zvorișteanu

21,00 Un fapt văzut de aproape
21.20 Telex
21.25 Emisiune de știință
21,45 Muzică de fanfară

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Folosesc acest prilej pentru a mulțumi sincer Excelenței Voastre pentru 
mesajul de felicitare transmis cu ocazia zilei mele de naștere.

Vă sînt profund recunoscător și vă exprim aceleași sentimente priete
nești.

BIRENDRA
Regele Nepalului

Excelenței Sale Domnului MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Foarte sensibil la amabilele dumneavoastră felicitări cu ocazia numirii 
mele ca prim-ministru, vă exprim vii mulțumiri.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între țările noastre 
vor continua să se dezvolte in interesul lor reciproc.

ANDREAS VAN AGT
Primul ministru

al Guvernului Regatului Țărilor de Jos

Cronica
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, va efectua o vizită ofi
cială în Suedia, în perioada 16—20 
ianuarie 1978, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Suediei, Karin 
Soeder.

★
Miercuri dimineața a avut loc la 

hotelul „București", din Capitală, 
inaugurarea standului permanent de 
prezentare a aparatelor și utilajelor 
produse de firma engleză Rank 
Xerox.

La festivitate au participat repre
zentanți ai conducerii Ministerului

zilei
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, ai unor întreprinderi românești 
de comerț exterior, ziariști.

Au fost prezenți ambasadorul Marii 
Britanii la București, membri ai am
basadei și ai conducerii firmei Rank 
Xerox.

★
Miercuri. 11 ianuarie a.c., a sosit la 

București Jean Bouha, noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Belgiei în Republica Socialistă Româ
nia.

(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în cîteva rînduri

Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești
„Realizarea unor transformări 

democratice fundamentale reclamă 
unitatea forțelor de stingă" 
Raportul prezentat de tovarășul Georges Marchais 

la Conferința Națională a P.C. Francez

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 ianuarie. în țară : Vreme ume
dă și în încălzire. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații, atît 
sub formă de ninsoare, cît și lâpoviță 
și ploaie, mai ales în jumătatea de 
vest. Vînt moderat, cu intensificări de 
scurtă durată, pînă la 60 km la oră. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
8 și plus 2 grade, izolat mai coborîte 
în Transilvania, iar maximele între 
minus un grad și ,pluș .7. grade. La în
ceputul intervalului se va măi produce 
beață în sudul și estul țării. Pe. alocuri 
se va produce polei, în București : 
Vremea va fi în general umedă și se 
va încălzi. Cerul va fi mai mult noros.

Vor cădea precipitații, la început sub 
formă de ninsoare și lâpoviță, apoi 
sub formă de ploaie. Vînt cu intensi
ficări pînă la 45 km la oră, predomi- 
nînd din sectorul sudic. La începutul 
intervalului, condițiile vor fi favora
bile producerii poleiului.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 11 IANUARIE 1978’

Extragerea I : 39 8 33 37 2 9
Extragerea a Il-a : 13 23 31 12 27 6
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1 118 186 lei, din care 342 290 Iei report 
la categoria 1.

HOCHEI
Aseară. în cadrul campionatului na

țional de hochei pe gheață, pe pa
tinoarul artificial din parcul sportiv 
„23 August" s-a disputat derbiul 
bucureștean dintre echipele Dinamo 
și Steaua. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 3—3 (1—1, 2—1, 
0—1). Au marcat pentru dinamoviști 
Tureanu, Solyom, Pană, iar pentru 
steliști V. Huțanu, Gheza Szabo și 
Nistor.

BOX
La Milwaukee (Wisconsin) s-a des

fășurat o întîlnire amicală de box in
tre echipa României și selecționa 
ta boxerilor amatori din S.U.A. Dis
putată la nouă categorii de greuta
te. întîlnirea s-a încheiat cu scorul 
de 5—4 in favoarea pugiliștilor ro
mâni, din rîndul cărora s-au eviden
țiat Cornel Hoduț, Teodor Dinu și 
Costică Dafinoiu, Învingători in me
ciurile susținute cu Green Rooswelt, 
Joe Manley și Leroy Murphy. La 
reuniune au asistat peste 3 000 de 
spectatori.

HANDBAL
în penultima zi a turneului inter

național masculin de handbal, care se 
desfășoară in orașul spaniol La Co
runa. selecționata României a întil- 
nit reprezentativa U.R.S.S., dețină
toarea titlului olimpic. Partida s-a 
inchețat cu scorul de 24—19 (11—8) 
în favoarea handbaliștilor sovietici, 
într-un alt joc, echipa Japoniei a

învins la limită, cu scorul de 30—29 
(17—16), formația Franței.

în clasament conduce echipa 
U.R.S.S. — 6 puncte, urmată de for
mațiile României și Spaniei — cite 
4 puncte, Japoniei — 2 puncte și 
Franței — zero puncte. în ultima zi 
a competiției sînt programate meciu
rile România — Japonia și U.R.S.S. — 
Spania.

TIR
Vineri, sîmbătă și duminică se vor 

desfășura în Capitală finalele cam
pionatelor naționale de tir pentru 
arme cu aer comprimat. întrecerile 
vor avea loc la poligonul Dinamo.

★
în zilele de 21 și 22 ianuarie po

ligonul de la Dinamo va găzdui Cam
pionatele balcanice de tir pentru arme 
cu aer comprimat.

FOTBAL
La sfîrșitul acestei, săptămîni, la 

Buenos Aires va avea loc tragerea 
la sorți a grupelor turneului final al 
campionatului mondial de fotbal, 
programat în luna iunie in mai 
multe orașe din Argentina. înaintea 
acestui eveniment așteptat cu viu in
teres de amatorii de fotbal, tot în 
capitala argentiniană se va deschide 
o expoziție in cadrul căreia federa
ția spaniolă, organizatoarea campio
natului mondial din anul 1982, va 
prezenta o ajnplă documentație pri
vind pregătirile ce se fac in Spania 
încă de pe acum pentru cea de-a 12-a 
ediție a „Cupei mondiale".

(Urmare din pag. I)
vor beneficia de săptămîna de lucru 
redusă. CU o precizare : trecerea la 
săptămina de lucru redusă se va face 
numai in condițiile realizării inte
grale a sarcinilor de plan : producția 
fizică, calitate, productivitatea mun
cii ș.a.

— Concret, ce măsuri au fost în
treprinse pentru crearea condițiilor 
de realizare a sarcinilor de creștere 
a productivității muncii 1

— Sarcinile in domeniul creșterii 
productivității muncii sint deosebit 
de mobilizatoare. Circa 90 la sută din 
sporul de producție din acest an tre
buie sâ se realizeze pe seama creș
terii productivității muncii. în acest 
sens, am intocmit programe speciale 
de măsuri pe minister, centrale și în
treprinderi, care au fost detaliate 
pină la nivelul secțiilor, atelierelor și 
chiar locurilor de muncă. Aceas
tă acțiune a avut drept scop ca fie
care muncitor și colectiv să-și cu
noască precis sarcinile concrete și 
răspunderile ce-i revin în privința 
creșterii productivității muncii. Pen
tru a fi mai explicită, amintesc că. 
numai prin finalizarea măsurilor de 
introducere și extindere a progresu
lui tehnic, se va realiza în acest an 
circa 41 la sută din sarcina de creș
tere a productivității muncii. De ase
menea, un spor important de pro
ductivitate se va obține prin perfec
ționarea organizării conducerii pro
ducției și a mlincii. Țin să subliniez 
că răspunderea directă pentru reali
zarea acestor obiective, pentru 
crearea condițiilor materiale de tre
cere la săptămina redusă de lucru 
revine consiliilor oamenilor muncu 
din întreprinderi și centrale, care 
trebuie sâ acționeze mai ferm, cu 
mai multă eficiență pentru exerci
tarea atribuțiilor stabilite prin lege.

— Sint, desigur, notabile eforturile 
depuse pentru creșterea productivi
tății muncii, dar cu o precizare : ele 
să nu afecteze nicidecum calitatea 
produselor. Intr-un fel, se poate 
spune că industria ușoară, ca ramură 
de bază în sectorul bunurilor de 
larg consum, are, practic, în fiecare 
beneficiar, in fiecare cumpărător, un 
potențial și exigent controlor de ca
litate. Concret, ce măsuri se vor lua 
în acest an pentru ridicarea calității 
produselor ?

— Doresc să subliniez că reali
zarea unor produse de calitate con
stituie, pentru personalul muncitor 
din industria ușoară, certificatul 
competenței și răspunderii sale pro
fesionale. în acest an, pe linia îm
bunătățirii calității produselor, la 
nivelul ministerului, centralelor in
dustriale și întreprinderilor s-a 
elaborat un program concret de mă

suri. Programul cuprinde 270 de mă
suri numai la nivelul centralelor in
dustriale, care vizează, în principal, 
îmbunătățirea organizării producției, 
întărirea controlului calității produse
lor pe tot fluxul de fabricație, pro
movarea tehnologiilor noi și ridi
carea calificării profesionale a lu
crătorilor de la fiecare operație. Iată 
cîteva exemple : organizarea perio
dică de consfătuiri și dezbateri cu 
principalii furnizori de materii pri
me și materiale sau semifabricate, ca 
și cu principalii beneficiari ; orga
nizarea semestrială de expoziții in- 
terjudețene cu prezentare de modă : 
inițierea de concursuri pentru cele 
mai bune rezultate pe linia îmbună
tățirii calității produselor : alcă
tuirea de rețetare și tehnologii iden-

lui trecut, diferite unități de confec
ții au reclamat faptul că intimpină 
greutăți in realizarea planului dato
rită neonorării obligațiilor contrac
tuale de către industria textilă. Ce va 
întreprinde conducerea ministerului 
pentru înlăturarea acestor neajun
suri în anul 1918 ?

— Aceasta este realitatea. Pentru 
înlăturarea unor asemenea neajun
suri, conducerea1 ministerului nostru 
a stabilit o serie de măsuri, dintre 
care amintesc : redimensionarea
stocurilor de țesături crude pentru a 
putea răspunde cu maximum de ope
rativitate la solicitările cu termen 
scurt ale întreprinderilor de confecții 
(determinate de solicitările clienților 
externi) : participarea obligatorie a 
producătorilor de țesături la înche-
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tice pentru operațiile de vopsire și 
finisare in industria textilă ; îmbu
nătățirea tehno-prezentării tuturor 
produselor.

— Cum apreciați nivelul actual al 
cheltuielilor materiale in industria 
ușoară și ce vă propuneți pentru di
minuarea acestor cheltuieli in anul 
1918 ?

— Prin planul de stat pe acest an 
se prevede reducerea cheltuielilor 
materiale cu 17,5 lei la 1000 lei pro- 
ducție-marfă. Această reducere se va 
concretiza într-un volum de econo
mii de 1,8 miliarde lei, cu 0,6 mi
liarde lei peste prevederile planului 
cincinal pe acest an.

— Totuși, la unele produse din 
industria ușoară — de exemplu, la 
țesături — consumurile înregistrate 
depășesc cu circa 30 la sută pe cele 
realizate în alte țări.

— Critica justă formulată de con
ducerea partidului, în acest sens, a 
determinat o amplă mobilizare a 
tuturor lucrătorilor din industria 
ușoară pentru reproiectarca produse
lor noastre, în vederea alinierii aces
tora la nivelul realizărilor înregis
trate in alte țări. Astfel, am intro
dus norme limită de greutate pe 
grupe de țesături, care sint obligato
rii, concentrindu-ne atenția asupra 
țesăturilor destinate cămășilor și blu
zelor, rochiilor de vară, precum și 
paltoanelor. Subliniez că, prin toate 
măsurile de reducere a consumurilor 
materiale, calitatea producției nu a 
fost și nu va fi afectată, ci, dimpo
trivă, îmbunătățită.

— Nu de puține ori, in cursul anu-

ierea contractelor de confecții cu 
partenerii externi ; s-au organizat, la 
nivelul centralelor și ministerului, 
colective de specialiști care rezolvă 
operativ problemele privind coope
rarea intre țesătorii și fabricile de 
confecții ; decadal, se urmărește sta
diul realizării obligațiilor contrac- 
tuale de către întreprinderile textile.

— Aveți sarcini mobilizatoare la 
export. Cum veți acționa pentru rea
lizarea lor, ținind seama de faptul că 
in anul trecut unele unități nu și-au 
îndeplinit aceste sarcini ?

— Planul de export al Ministeru
lui Industriei Ușoare pe anul 1978 
prevede o creștere de 22 la sută față 
de realizările efective ale anului 
1977. în vederea onorării acestor 
sarcini s-a constituit un colectiv cen
tral de coordonare și urmărire a ac
tivității de export din industria ușoa
ră, care include toți factorii de răs
pundere din minister, centrale in
dustriale și întreprinderile de comerț 
exterior din subordine. Incepind cu 
acest an, se urmărește zilnic reali
zarea contractelor de export trans
mise unităților producătoare de către 
întreprinderile de comerț exterior ; 
s-au stabilit responsabili — împu
terniciți ai ministerului — pe fiecare 
întreprindere producătoare de mărfuri 
pentru export din sector (peste 200 
unități), care vor urmări și raporta 
permanent situația realizării planului 
de export în întreprinderile respec
tive, Totodată, vor lua măsuri ope
rative în vederea rezolvării proble
melor ce vor apărea pe parcursul 
anului.

— Cu toate că ne aflăm încă în 
plină iarnă, nu este un secret că lu
crătorii din industria ușoară pregă
tesc de pe acum produsele pentru 
primăvară. Ce surprize, ce noutăți 
deosebite puteți anunța pentru cum
părători in, această primăvară?

— Pentru perioada de primăvară- 
vară a acestui an sînt pregătite și 
contractate cu organele comerțului 
de stat produse specifice sezonului 
cald, aliniate la tendințele modei și 
care corespund cerințelor în con
tinuă diversificare ale cumpărători
lor, cerințe ce au fost testate cu pri
lejul celui de-al 8-lea Tîrg de mostre 
de bunuri de consum. Astfel, din to
talul de 6 453 de sortimente și modele 
de confecții, produse textile. încăl
țăminte și marochinărie, expuse in 
cadrul tîrgului de mostre, au fost 
contractate pentru sezonul primăvară- 
vară un număr de 5 805 modele, re- 
prezentînd circa 90 la sută din tota
lul exponatelor. Chiar mai mult, s-a 
ținut cont de cerințele cumpărători
lor exprimate cu ocazia tîrgului și 
s-au mai produs și contractat supli
mentar încă 2 960 modele lată de 
cele expuse la pavilion. Astfel, au 
fost pregătite țesături și confecții din 
fire de in și cînepă sau în amestec, 
specifice sezonului cald și care în 
anul 1978 încep să fie foarte mo
derne. în mod deosebit, aș vrea să 
precizez că în ultima vreme tricota
jele sint tot mai mult solicitate în 
perioada de primăvară-vară. Ca ur
mare, s-a contractat un număr de 
7 800 mii bucăți de tricotaje fabricate 
din fir bucle, foarte mult cerute de 
cumpărători pentru sezonul cald. O 
atenție deosebită a fost acordată 
îmbrăcăminții pentru copii și tineret, 
pentru care, pe bună dreptate, se 
poate spune că de cîțiva ani încoace 
există o modă distinctă, ceea ce ne-a 
determinat să profilăm anume între
prinderi de confecții și încălțăminte. 
Și pentru că mai întîi va fi primă
vară, amintesc că s-a creat o colec
ție frumoasă de impermeabile din 
țesătură tip tercot, în culori variate 
și cu o linie modernă, atît pentru 
bărbați, cit și pentru femei.

Cu această colecție pentru pri
măvară-vară, realizată și completată 
cu noi modele pe baza sugestiilor și 
propunerilor făcute de vizitatorii 
celui de-al 8-lea Tîrg de mostre de 
bunuri de consum, considerăm că 
vom acoperi în mare parte, dacă nu 
chiar integral, cerințele consumato
rilor. De fapt, onorarea în cele mai 
bune condiții a cerințelor consuma
torilor constituie pentru noi, lucră
torii din industria ușoară, sarcina 
fundamentală și pentru înfăptuirea 
ei nu vom precupeți nici un efort 
în acest an hotăritor al cincinalului 
și în anii viitori.

PARIS 11 (Agerpres). — In raportul 
prezentat la Conferința Națională a 
Partidului Comunist Francez, Georges 
Marchais, secretarul general al par
tidului, a făcut o amplă analiză a si
tuației actuale din Franța,, eviden
țiind, ca trăsătură esențială a situa
ției actuale, criza societății franceze, 
care afectează toate domeniile so
ciale și la a cărei origine se află domi
nația marelui capital asupra vieții 
naționale. Nicicind ca astăzi socie
tatea franceză nu a fost atît de lip
sită de egalitate. Nicicind ca astăzi 
nedreptatea nu a pătruns atît de 
profund în toate domeniile, în toate 
aspectele vieții — a spus Georges 
Marchais. în context, acesta a arătat 
că potrivit rezultatelor unei anchete 
recente, 10 la sută din familiile cele 
mai sărace posedau 0,5 la sută din 
avutul particular diri Franța, în vre
me ce 10 la sută din familiile cele 
mai bogate posedau 50 la sută din 
acest avut. S-a constatat, de aseme
nea. că în prezent circa 100 000 de 
familii dispun fiecare în medie de o 
avere de aproape 10 milioane de 
franci. Subliniind că oamenii mun
cii sînt cei ce suferă efectele cele 
mai drastice ale situației de criză, în 
timp ce marele capital profită de pe 
urma ei, vorbitorul a spus : Trebuie 
să trecem la transformări profunde, 
care să permită declanșarea unei re
zolvări pozitive a crizei, să trecem 
fără întîrziere la reforme profunde 
ale structurilor economice, sociale și 
politice, care să permită satisfacerea 
necesităților vitale ale oamenilor 
muncii, ale poporului, necesitățile 
progresului național.

Voința de a permite poporului să 
facă un pas înainte pe calea unor 
transformări democratice fundamen
tale — a spus în continuare vorbi
torul — a fost cea care ne-a călăuzit 
atunci cînd am adoptat programul 
nostru „Să schimbăm direcția", care 
a servit ca bază pentru elaborarea 
Programului comun de guvernare cu 
Partidul Socialist, în 1972. La Con
gresul al XXII-lea, noi am mai 
spus-o, și o repetăm și acum : poli
tica de uniune este pentru noi o po
litică de principiu. Ea este o com
ponentă esențială și permanentă a 
strategiei noastre politice.

Referindu-se la necesitatea reali
zării unității pentru o schimbare de
mocratică, Marchais a declarat : 
Aceasta înseamnă că mobilizarea 
majorității pop.orului, această amplă 
uniune a poporului din Franța, pen
tru a se realiza și a cîștiga victoria, 
trebuie să fie bazată pe obiective 
clare și precise, deoarece o voință 
de schimbare, chiar larg majoritară, 
care nu se poatg. sprijini pe . un pro
iect bine definit, pe angajamente 
fără ambiguități, este supusă tuturor 
devierilor.

Pentru a actualiza, după cei cinci 
ani care au trecut, Programul co
mun, noi am pornit de la aceeași 
voință ca și în 1972. Pentru a impri
ma lucrărilor un curs nou, nu tre
buie să ne resemnăm în fața crizei, 
ci să combatem criza. Și acest lucru 
este posibil. Noi am avansat propu
neri rezonabile, moderate și lipsite 
de orice supralicitare. P.C.F. se pro
nunță pentru un efort hotărît spre a 
reduce inegalitățile sociale sub toate 
formele lor, îmbunătățind evident 
drepturile și condițiile generale de 
viață ale oamenilor muncii și fami
liilor lor și lovind în veniturile ex
cesive, averile enorme și profiturile 
exorbitante ale celor privilegiați. De 
asemenea, P.C.F. dorește creșterea 
puterii de cumpărare, relansarea 
consumului popular și echipamente
lor colective, îmbunătățirea cadrului 
și calității vieții, considerînd că 
aceasta constituie primul mijloc de 
relansare a activității economice și 
deci al creării de locuri de muncă.

Politica progresului și dreptății so
ciale pe care o propunem noi con
stituie în același timp un scop și 
unul din mijloacele hotărîtoare de a 
scoate țara din criză, a spus Georges 
Marchais. Apoi. în cadrul negocierii 
pentru a se ajunge la un compromis, 
noi am făcut importante concesii la 
limita extremă a ceea ce putea fi ac
ceptabil.

In urmă cu trei luni și jumătate, 
la 22 septembrie 1977, delegațiile 
Partidului Socialist și Mișcării Radi
calilor de Stingă, care participau la 
„reuniunea la nivel înalt" însărcinată 
să actualizeze Programul comun, pă
răseau însă masa negocierilor, refu- 
zind orice compromis.

în toate declarațiile lor, conducă
torii partidului nostru — a arătat 
Georges Marchais — au adresat 
Partidului Socialist apelul de a re
veni la respectarea angajamentelor 
luate în 1972. Pentru a acorda maxi
mum de șanse uniunii, am hotărît 
să aminăm data prezentei Conferințe 
Naționale, care trebuia să aibă loc 
in noiembrie 1977.

Dar Partidul Socialist nu numai că 
a refuzat' propunerile pe care le-am 
făcut, dar a abandonat chiar orien
tările Programului comun : a refu
zat sâ stabilească salariul minim la 
nivelul cerut de sindicate, a renunțat 
la esența naționalizărilor, nu a vrut 
să se fixeze un impozit real asupra 
capitalurilor și averilor, s-a opus re
cunoașterii noilor drepturi efective 
ale muncitorilor în întreprinderi, a 
pus în cauză necesitatea unei apărări 
naționale și a unei politici externe 
independente. El nu a făcut nici o 
nouă propunere izvorită din dorința 
de a permite reluarea și reușita dez
baterii.

Arătînd că Partidul Comunist își 
menține obiectivul de a asigura țării 
un guvern de uniune a stîngii, avînd 
drept sarcină traducerea în fapte a 
unui program capabil să aducă 
schimbarea adevărată de care Fran
ța are nevoie, Georges Marchais a 
spus : „Este încă posibil ca această 
schimbare reală să fie obținută cu 
prilejul alegerilor legislative din 
martie 1978". Relevînd necesitatea ca 
Partidul Socialist să revină la res
pectarea angajamentelor asumate în 
1972, să reia pe această bază discu
țiile pentru a se realiza un acord 
privind Programul comun actualizat, 
vorbitorul a arătat că „încheierea 
unui astfel de acord înainte de ale
geri ar însemna, firește, cea mai 
bună soluție. Sîntem deci dispuși în 
orice moment să reluăm o discuție 
serioasă care să permită să ajungem 
la aceasta".

Ceea, ce oe pcopuncm noi — »
spus secretarul general al P.C.F. — 
nu este nici comunism, nici, socialism 
imediat. Este pur și simplu o avan
sare a democrației, o avansare hotă- 
rîtă pentru a scoate țara din mlaș
tina in care s-a scufundat, pentru a 
începe să o scoatem din criză.

Apreciind că progresul și bunăsta
rea poporului francez depind de in
dependența țării, G. Marchais a re
levat că numai astfel Franța va pu
tea să acționeze cu mai multă efi
ciență pentru dezarmare, destindere 
și pace, să acționeze pentru o lume 
eliberată de blocurile militare, pen
tru o lume constituită din națiuni 
egale și independente, pentru dez
voltarea unui nou tip de cooperare 
internațională, pentru o nouă ordine 
economică mondială.

Secretarul general al P.C.F. a 
adresat oamenilor muncii francezi 
chemarea de a asigura Partidului Co
munist 25 la sută din voturi în ale
gerile legislative de la 12 martie, re
levînd totodată posibilitatea existen
tă pentru îndeplinirea obiectivului 
fixat ca partidul să ajungă la 1 mi
lion de membri.
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„O victorie â la Pyrrhus11
„O victorie ă la Pyrrhus". Aceas

tă apreciere nu a fost făcută de un 
reprezentant al mișcării comuniste 
internaționale, in momentul în care 
a aflat de rezultatele „consultării na
ționale" organizată la 4 ianuarie în 
Chile, pentru a riposta „agresiunii in
ternaționale", respectiv rezoluției 
O.N.U. prin care se condamnă per
secutarea elementelor democratice 
din această țară. Cuvintele au fost 
pronunțate chiar de generalul Gus
tavo Leigh, șef al aviației, membru 
al juntei militare care l-a răsturnat 
pe Salvador Allende.

Referendumul „nu a fost corect", 
căci posibilitatea ca toate partidele 
„să-și expună punctul lor de vede
re" și ca toți alegătorii „să expri
me pe deplin și echitabil opiniile lor" 
nu există cîtuși de puțin în Chile, 
„unde activitățile politice sînt inter
zise, iar libertatea presei și cea de 
întrunire strict limitate". Aceste a- 
firmații nu vin din partea vreunui 
reprezentant al Organizației Națiu
nilor Unite — care a denunțat vio
larea drepturilor omului în Chile — 
ele au fost făcute de Thomas Res
ton, purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de stat al S.U.A.

Referendumul „nu a oferit nici 
un fel de garanții, ci, din contră, a 
creat cadrul unei mari fraude elec
torale". Autorul acestui comentariu 
nu este „un dușman al Republicii 
Chile", ci Eduardo Frei, fostul pre

ședinte democrat-creștin al acestei 
țări, care a jucat un rol decisiv in 
răsturnarea guvernului de stingă, în 
1973.

Pornind de la înseși rezultatele 
scrutinului — 75 la sută de „da", 20 
la sută de „nu" și 5 la sută de bu
letine albe sau nule — este firesc să 
ne întrebăm care vor fi consecințe
le. De altfel, ele au și fost anunțate, 
în mod oficial, la Santiago. Mai în- 
tii de toate, „timp de zece ani nu 
se vor mai organiza nici un fel de 
alegeri și consultări". Ciudată ma
nieră de celebrare a unui succes elec
toral !

Pentru opoziție, rezultatul acestei 
consultări, care făcea apel la mîn- 
dria națională a chilienilor, nu este 
de neglijat. Mai întîi de toate, demo- 
crat-creștinii, pentru prima dată de 
la lovitura de stat încoace, s-au an
gajat in mod activ împotriva jun
tei : atit prin conferința de presă a 
liderului său, Frei, dar și prin ma
nifestațiile de stradă ale organiza
ției de tineret a partidului. Eveni
mentul a dezvăluit pe de altă parte 
tensiunile existente în însuși interio
rul juntei.

în sfîrșit, reacția critică a S.U.A. 
arată că impactul internațional al a- 
ceslei consultări nu este cel scon
tat. Hotărît lucru, . nu este atît de 
ușor, cum trîmbița un ziar oficios 
din Santiago, „să se dea un răspuns 
bărbătesc unei lumi absurde".

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Comoara din deal 
— 19,30, (sala mică) : Imblînzirea 
scorpiei — 19,30.
• Opera Română : Boema — 19.
• Teatrul de operetă : Contesa
Maritza — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Interviu — 
19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor

gamma asupra anemonelor — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul 
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Patima fără sfîrșit — 
19,30.
• Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatru] satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30. (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17, Cunună de frumuseți — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Bal la 
revistă — 19.30.

• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10, „Andersen — 7 po
vești" — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Frații Criș — 17.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.

cinema
• Floare la ureche : VICTORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Vacanță la unchiul Toma : 
TIMPURI NOI — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.

• Dantelăreasa : SCALA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Pămînt fierbinte s EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Diamantele negre : PATRIA — 
9,15; 12,30; 16; 19,15.
• Scaramouche : LUCEAFĂRUL
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MODERN — 9; 11,15;/ 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Mama : DOINA — 9,30; 11,30;
13,30; 15,30; 17,45; 20, DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Aventurile maimuței Nuky : 
FLAMURA — 9.

• Rîul care urcă muntele : FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20, 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cîntecul lebedei : GRIVIȚA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MIORIȚA - 9,15; 11,45; 14,15; 17; 
19,45.
• Regăsire : BUZEȘTI — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Evadați din viitor : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
BUCUREȘTI — 9,15; 11,30; 13,45: 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pe aripile vîntului : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17.

• împușcături sub clar de lună :
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14;
16; 18; 20, GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Barbă Roșie — 9,45; 11,45, Ul
timul om —- 14, Escrocii dorm în 
pace — 16,15, Bambi — 18,30; 20,30: 
CINEMATECA.
• Condurul și trandafirul : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30,
GLORIA — 9; 12,15; 16; 19,15.
• Sărbătoarea sălbatică — 9: 11, 
Fair-play — 13,30; 16; 18; 20 : BU- 
CEGI.
• Omul liniștit : LIRA — 15.30;
19.
• Comoara din lacul de argint î 
FERENTARI — 10,30; 15,30; 18; 20.

• Melodiile Broadwayului : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Imposibila poveste de dragos
te : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Floare de cîmp : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Mateias gîscarul î FLOREAS- 
CA — 15.30.
a Poruncă întunecată : FLO- 
REASCA — 18; 20, MUNCA — 
15.45; 18; 20.
• Melodiile nopții albe: POPULAR 
— 16; 18; 20.
• Al șaptelea cartuș : COSMOS 
16; 18; 20.
© Noi aventuri cu Tom și Jerry 
— 9,30, Oaspeți de seară — 11,30; 
13,30; 16; 18; 20 : FLACARA.
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Solidaritate tu popoarele tare lupta 
împotriva imperialismului 

Manifestări în capitala Beninului
COTONOU 11 (Agerpres). — In 

capitala Republicii Populare Benin 
s-a deschis săptămîna de solidaritate 
cu țările și popoarele în lupta împo
triva imperialismului. in cadrul 
căreia are loc și o conferință inter
națională împotriva mercenariatului. 
La manifestări, inițiate de guvernul 
țării-gazdă, iau parte delegații ale 
unor partide progresiste și organi
zații democratice din mai multe țări, 
ale unor mișcări de eliberare na
țională. Din țara noastră participă 
tovarășul Alexa Haralambie, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Luînd cuvîntul în deschiderea ma

nifestărilor, președintele R.P. Benin, 
Mathieu Kerekou, a subliniat nece
sitatea elaborării unor măsuri 
concrete de natură să accelereze pro
cesul de lichidare a colonialismului 
și a tuturor formelor de exploatare. 
El a relevat, de asemenea, necesi
tatea consolidării solidarității orga
nizațiilor progresiste și democratice, 
a mișcărilor de eliberare națională. 
Mathieu Kerekou a arătat că folo
sirea mercenarilor constituie „o pri
mejdie pentru securitatea, indepen
dența și suveranitatea tinerelor state 
în curs de dezvoltare, pentru demo
crația și pacea în lume".

PUTERNICE ACȚIUNI ALE FORȚEIOR PATRIOTICE 
ÎMPOTRIVA REGIMULUI RASIST RHODESIAN

LUSAKA — Forțele patriotice reu
nite în cadrul Z.A.P.U. (Uniunea po
porului african Zimbabwe), care ac
ționează în Rhodesia, au scos din 
luptă în cursul ultimelor trei luni 
658 de soldați ai trupelor regimului 
rasist, anunță un comunicat al orga
nizației dat publicității la Lusaka.

Documentul adaugă că 1 062 de sol
dați integrați în trupele regimului de 
la Salisbury au fost răniți în cursul 
luptelor cu forțele patriotice, care, de 
asemenea, au distrus 75 de vehicule, 
3 poduri, 3 avioane, 4 locomotive și 
mai multe vagoane și au scufundat 
12 vase militare pe lacul Kariba. Tot
odată, 13 baze ale armatei rhodesiene 
au fost distruse, iar 20 de centre 
strategice sau economice au devenit 
inoperante.

Pe de altă parte, în cadrul unei 
conferințe de presă ținute la Lusaka, 
Joshua Nkomo, copreședinte al Fron
tului Patriotic Zimbabwe, a mențio
nat că urmează să fie dat un răs
puns la propunerea ministrului de 
externe britanic pentru noi convor
biri cu privire la o reglementare con
stituțională în Rhodesia, informează 
agenția Reuter.

Reafirmind poziția Frontului Pa
triotic Zimbabwe față de regimul mi
noritar rasist al lui Ian Smith, Joshua 
Nkomo a declarat : „Am hotărît să 
luptăm pentru eliberarea Zimbabwe, 
nu pentru alegeri. Alegerile vor fi 
rezultatul victoriei luptei pentru eli
berarea țării și nicidecum un mijloc 
pentru realizarea ei".

PREMIERĂ SPAȚIALĂ

Cuplarea navei cosmice sovietice „Soiuz-27“ 
cu complexul pilotat „Saliut-6“ - „Soiuz-26“
MOSCOVA 11 (A-

gerpres). — Miercuri, 
la ora 17,06, ora Mos
covei, a fost realizată 
cuplarea navei cos
mice sovietice „Soiuz- 
27". lansată marți, cu 
complexul pilotat „Sa- 
liut-6“ — „Soiuz-26“.

Agenția T. A. S. S. 
menționează că pentru 
prima dată în istoria 
cosmonauticii, pe o 
orbită circumterestră a 
foist creat un complex 
pilotat, de cercetări 
științifice, format din- 
tr-o stație orbitală și 
două have cosmice. La 
bordul complexului lu
crează patru cosmo
naut! — Iuri Roma
nenko. Gheorghi Gre- 
ciko, Vladimir Djani-

bekov și Oleg Maka
rov-.

Echipajul complexu
lui orbital „Saliut-6“ 
— „Soiuz-26“ — „So- 
iuz-27“ va efectua 
timp de cinci zile o 
serie de cercetări și 
experiențe tehnico- 
științifice. După reali
zarea lucrărilor plani
ficate, cosmonauții 
Vladimir Djanibekov 
și Oleg Makarov se 
vor întoarce pe Pă- 
mînt cu „Soiuz-26“. 
După cum se știe, cu 
ajutorul acestei nave 
au ajuns la bordul 
stației „Saliut-6“, la 
11 decembrie anul 
trecut, cosmonauții 
Iuri Romanenko și 
Gheorghi Greciko.

Cei patru membri

ai echipajului com
plexului cosmic au 
început îndeplinirea 
programului de zbor. 
Cosmonauții se simt 
bine, iar sistemele de 
bord ale stației func
ționează normal.

Crearea complexului 
orbital de cercetări 
științifice constituie o 
mare realizare a știin
ței și tehnicii sovie
tice, ce deschide noi 
și largi perspective în 
cucerirea spațiului cos
mic în interesul știin
ței și al economiei 
naționale, relevă a- 
genția T.A.S.S., adău
gim}. că a fost făcut 
un nou pas important 
pe calea dezvoltării 
cosmonauticii sovie
tice.

Aspect de la o manifestație desfășurată luni la Londra in semn de protest 
împotriva recrudescenței acțiunilor elementelor neonaziste

Subiect general de pre
ocupare Un de reuniuni in_ 
ternaționale din ultimele săptămîni 
— conferința de la Ziirich, desfășu
rată sub egida C.I.S.L. (Confederația 
internațională a sindicatelor libere), a 
Internaționalei socialiste și altor, or
ganizații social-democrate ; colocviul 
de la Veneția, organizat de UNESCO, 
precum și reuniunea ministerială la 
nivel înalt de la Paris a O.C.D.E. 
(Organizația pentru cooperare și 
dezvoltare economică) și-au consa
crat în exclusivitate lucrările uneia 
și aceleiași probleme : șomajul în 
rindurile tineretului, problemă nelip
sită de la o 
nea 
lor

în armata celor aproape 6 milioane 
de șomeri din Piața comună, fiecare 
al treilea șomer este un tinăr; nu
mărul tinerilor fără ocupație între 16 
și 25 de ani din aceste țări s-a dublat 
în decurs de numai patru ani. stu
diile întocmite după 1970 de Comisia 
C.E.E. de la Bruxelles atestînd că 
șomajul juvenil tinde să crească mai 
rapid decit- șomajul global. Iar 
prognozele economice nu anticipează

vreme de pe ordi- 
de zi a tuturor reuniuni- 

economice din țările capita
liste. Acest „barometru" tematic 
al dezbaterilor economice evidențiază 
îngrijorarea și preocuparea crescin- 
dă manifestate de către factori res
ponsabili, economiști și specialiști din 
Occident față de un fenomen ale că
rui proporții devin tot mai alarmante. 
„Șomajul in rindul tinerilor este o 
problemă de civilizație. Or, o socie
tate care nu se îngrijește de fiii săi 
iși distruge propriul viitor“ — aver
tiza, în acest sens, economistul fran
cez Yves Laulan.

Proporții-record. Volumi' 
noasele dosare aflate pe masa de 
lucru a reuniunilor amintite ates
tă că șomajul juvenil înregis
trează cote tot mai ridicate în ma
joritatea țărilor capitaliste. Astfel, 
cele mai recente statistici publicate 
de Organizația Internațională a Mun
cii (O.I.M.) consemnează atingerea, 
in cursul anului trecut, a unui tragic 
record al întregii perioade postbe
lice : 7 milioane de tineri intre 16 și 
25 de ani nu-și pot găsi un loc de 
muncă în cele 24 de state membre 
ale O.C.D.E., adică în principalele 
țări capitaliste dezvoltate. „7 milioa
ne de tineri — aproape cit populația 
unui stat mijlociu — care nu au de 
lucru“ — sublinia dimensiunile fe
nomenului ziarul „International He
rald Tribune". Tinerii reprezintă nu- 
mericește numai o cincime din 
populația activă a țărilor respec
tive ; in schimb, peste două cincimi 
din totalul șomerilor din aceste țări 
nu au depășit virsta de 25 de ani.

Rezoluții ale Conferinței Naționale 
a P.M.U.P.

Cuvîntul de închidere al tovarășului Edward Gierek
VARȘOVIA 11 (Agerpres). 

de-a doua 
Partidului 
a adoptat 
rezultatele 
tuale ale 
hotărîrilor ___„„ ________
P.M.U.P. în document se subliniază 
că forumul comuniștilor polonezi a- 
probă integral politica îndreptată spre 
traducerea deplină în viață a hotă- 
ririlor congresului. Conferința consi
deră necesară continuarea eforturilor 
în vederea creșterii eficienței în eco
nomie, stimulării inițiativelor oame
nilor muncii în acest domeniu. întă
ririi democrației socialiste.

A doua Conferință Națională a 
P.M.U.P. a adoptat, de asemenea, o 
rezoluție cu privire la rezultatele ac
tivității comisiilor de partid și de stat 
pe probleme, create de Plenara a IV-a

_ . Cea
. Conferință Națională a 
Muncitoresc Unit Polonez 
o rezoluție cu privire la 
obținute și sarcinile ac- 

partidului în îndeplinirea 
Congresului al VII-lea al

ROMA 11 (Agerpres). 
tele grupului 
Italian din 
Alessandro 
miercuri în 
„guvern de 
care să fie 
zentantii Partidului 
tin, reprezentanți ai P.C. 
P.S. Italian. Vorbind la o reuniune a 
grupului parlamentar comunist, 
Alessandro Natta a arătat că P.C.I. 
este pregătit pentru a susține o dis
cuție „in modul cel mai deschis" cu 
democrat-creștinii. „Cu un mare simț 
al răspunderii am oferit democrat- 
creștinilor timpul necesar pentru a 
evalua propunerile noastre" — a spus 
el. referindu-se la inițiativele ante
rioare similare ale P.C.I. Comuniștii 
așteaptă ca democrat-creștinii să 
formuleze eventuale propuneri pro
prii, a spus A. Natta, subliniind „ur
gența abordării problemei și a găsirii 
unei soluții pentru actuala situație".

Președin- 
parlamentar al P.C. 

Camera Deputaților, 
Natta, s-a pronunțat 

favoarea constituirii unui 
coaliție democratică", in 
incluși, alături de repre- 

Democrat-Creș- 
Italian și

cum
77

informează agenția 
persoane, care au 

grave incidente pe 
deschizînd focul îm- 
au fost arestate. în

Grave incidente 
pe străzile Romei

După 
A.N.S.A.,
provocat marți 
străzile Romei, 
potriva poliției, 
timpul incidentelor, doi polițiști și 
mai multi trecători au fost răniți. De 
asemenea, au fost incendiate mai 
multe automobile, provocînd panică 
in rindul populației. în urma anche
tei de miercuri, din cele 77 persoane 
arestate, au fost reținute numai 37, 
restul fiind puse în libertate.

Pe de altă parte, Prefectura din 
Roma a dispus închiderea secției de 
cartier a partidului neofascist M.S.I.- 
D.N., în legătură cu aceleași inciden
te provocate de elementele de extre
mă dreaptă în cursul zilei de marți. 
Cu prilejul investigațiilor efectuate 
la sediul acestei secții a M.S.I., poli
ția a confiscat mai multe arme de 
foc.

VAL
NEW YORK. — Va

lul de frig care s-a 
abătut asupra Statelor 
Unite de peste 48 de 
ore a cauzat, deja, 
moartea a 14 persoa
ne. în mai multe sta
te a fost declarată 
starea de urgență. Re
giunea cea mai afec
tată este cea a Mari-

v

a C.C. al P.M.U.P., și o rezoluție re
feritoare la alegerile în organele lo
cale ale puterii de stat.

In cuvîntul de închidere a lucrări
lor conferinței, Edward Gierek. 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
subliniat că cea de-a două Conferin
ță Națională a partidului a îmbogățit 
programul de dezvoltare economico- 
socială a țării, adoptat la Congresul 
al VII-lea al P.M.U.P., cu experiențe 
și propuneri valoroase, cu concluzii 
noi impuse de condițiile schimbate. 
Conferința a confirmat realizarea cu 
succes a hotărîrilor congresului, ceea 
ce demonstrează justețea căii pe care , 
pășește partidul. în încheiere, vorbi
torul a subliniat că forumul comuniș
tilor și-a îndeplinit sarcinile. Au fost 
discutate probleme actuale ale țării și 
partidului și au fost adoptate docu
mente care stabilesc direcțiile princi
pale ale activității de partid și de 
stat, ale politicii externe.

★
Miercuri, la Varșovia, a avut loc 

plenara Comitetului național al Fron
tului Unității Poporului din R. P. 
Polonă. Au participat Edward Gie
rek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. 
alți conducători de partid și de stat.

Henryk 
mitetului 
ședințele 
R.P.P.. a 
vire la apropiatele 
consiliile populare locale.

Plenara a adoptat declarația elec
torală a Frontului Unității Poporu
lui.

Jablonski, președintele Co
național al F.U.P.. pre- 
Consiliului de Stat al 

prezentat un raport cu pri- 
alegeri pentru

PREOCUPĂRI ECONOMICE ÎN ȚĂRI
dezvoltare’

struite noi unități de prelucrare a 
minereului de argint dotate cu 
instalații dintre cele mai moderne.

IN CURS DE
ANGOLA : 1978 — „Anul 

agriculturii”
9 LUANDA. — într-o cuvîntare 

rostită la depunerea jurămîntului 
de către noii membri ai guvernului, 
președintele R.P. Angola, Agostinho 
Neto, s-a referit la 
decurg din recenta 
M.P.L.A. — Partidul 
declara anul în curs an al agricul
turii. în legătură cu aceasta, a sub
liniat vorbitorul, s-a hotărît întări
rea conducerii Ministerului Agri
culturii. căruia îi revin sarcini de 
mare răspundere. în același timp, 
președintele R.P. Angola a subli
niat necesitatea sporirii cantitative 
și calitative a producției industriale 
și a chemat la folosirea mai efi
cientă a resurselor naturale ale 
țării.

sarcinile ce 
decizie a 

Muncii de a

MEXIC : Producție record 
de argint

9 CIUDAD DE MEXICO. — Me
xicul și-a recîștigat poziția de cel 
mai mare producător de argint din 
lume, realizînd în cursul anului 
1977 cantitatea de 48,2 milioane 
uncii, ceea ce reprezintă o creștere 
de 13 la sută față de anul prece
dent. In felul acesta, Mexicul trece 
înaintea Canadei și Statelor Unite 
la producția acestui metal prețios, 
în ultimii ani, guvernul mexican a 
acordat o mare importanță produc
ției acestui metal, luînd măsuri 
pentru extinderea capacităților de 
producție existente și deschiderea 
de noi mine. Totodată, au fost con-•»

ALGERIA : Preluarea 
controlului asupra 
comerțului exterior

9 ALGER. — Adunarea Popu
lară Națională a Algeriei a adoptat 
o lege în termenii căreia statul va 
prelua controlul asupra comerțului 
exterior al țării. Potrivit noii legi, 
„contractele privind piețele de im
port sau export de bunuri, livrări 
ori servicii nu vor putea fi încheia
te cu întreprinderile străine decit 
de către stat, colectivitățile locale 
sau un organism de stat". Toate în
treprinderile private de import-ex
port consacrate „pregătirii, nego
cierii sau realizării de operațiuni 
de comerț exterior" au fost dizol
vate.

GUINEEA-BISSAU : 
Emisia unei monede proprii
• BISSAU — Guvernul Repu

blicii Guineea-Bissau a hotărît ca 
banca sa națională să înceapă ba
terea de monedă proprie, în scopul 
înlocuirii escudoului portughez, care 
a rămas în circulație după obține
rea
Noile monede vor schimba pe cele 
vechi în termen de 90 de zile. Mă
sura anunțată este menită să ducă 
la întărirea, și pe această cale, a 
independentei economice și politice 
a Guineei-Bissau.

Dl PRETUTINDENI
• URANIU DIN O- 

CEAN. Este cunoscut că apa 
oceanelor conține — chiar dacă 
într-o concentrație extrem de 
slabă — uraniu, cantitățile tota
le reprezentînd circa 4 miliarde 
de tone față de numai 2 mili
oane cit există în rocile de pe 
sol. Firme japoneze au experi
mentat un procedeu de extrage
re a uraniului folosind separa
rea prețiosului element cu aju
torul acidului titanic, realizîn- 
du-se astfel o așa-zisă „turtă 
galbenă" care poate fi folosită 
in reactoare. Pe baza succesu
lui obținut s-a elaborat planul 
unei uzine capabile să extragă 
din apa oceanului 1 000 tone de 
uraniu pe an, incepind din 1990. 
în acest sens se folosesc două 
metode : se pompează apa în
tr-un turn absorbant care reține' 
uraniul sau o „baterie" de plăci 
absorbante este plasată în mare, 
extrăgind uraniul din apa care 
trece pe deasupra.

independenței acestei țări.

• MARCAJ RAPID.
Cu „znakoplast", o substanță 
pusă la punct la Uzinele Chi
mice din Zloty Stok (Polonia), 
operațiunea destul de compli
cată de marcare pe șosele a 
semnelor de circulație este mult 
simplificată. Este vorba de o 
substanță care la 130 de grade 
devine fluidă și poate fi ușor 
aplicată pe asfalt, unde se u- 
sucâ in 10—15 minute, formînd 
un strat alb foarte vizibil. După 
30 de minute, strada poate fi 
redată circulației. Semnele mar
cate cu „znakoplast" sînt vizi- ' 
bile și au o durabilitate de 2—4 
ani.

agențiile de presă transmit:
P.C. Dominican înscris în 

listele electorale. Junta Cen_ 
trală Electorală a Republicii Domini
cane a preluat documentele pentru 
înscrierea oficială a Partidului Comu
nist Dominican în registrul electoral.

- Aceasta permite Partidului Comunist 
să participe și să beneficieze de mij
loacele legale de propagandă în 
cursul campaniei în perspectiva ale
gerilor generale de la 16 mai.

Acord economic vietna- 
mezo—tailandez. Cu prilejul 
vizitei în Tailanda a lui Nguyen 
Duy Trinh, viceprlm-ministru și mi
nistru al afacerilor externe al R.S. 
Vietnam, miercuri la Bangkok a fost 
semnat un acord vietnamezo-tailan- 
dez privind schimburile comerciale 
și colaborarea economică și tehnică, 
în cursul vizitei efectuate în Fili- 
pine de Nguyen Duy Trinh, părțile 
au semnat un acord privind colabo
rarea economică și tehnică și 
acord comercial.

Apropiate legături aerie
ne directe București—Sin
gapore. Miercuri a f°st semnat 
Acordul între Republica Socialistă 
România și Republica Singapore, care 
reprezintă cadrul juridic în baza că
ruia urmează să se stabilească legă
turile aeriene directe între București 
și Singapore. Documentul a fost sem
nat din partea Republicii Singapore 
de Ong Teng Cheong, ministru de stat 
pentru comunicații, iar din partea 
Republicii Socialiste România de ge- 
neral-maior Aurel Răican, șeful De
partamentului Aviației Civile.

tul de deschidere a fost rostit de 
președintele partidului, Yoshikatsu 
Takeiri. Cei 552 de delegați vor dez
bate, timp de trei zile, linia politică 
a acestui partid de opoziție pe pe
rioada următoare.

Vizita premierului brita
nic în Pakistan. Miercuri a so
sit la Islamabad primul ministru al 
Marii Britanii, James Callaghan, 
pentru o vizită oficială de două zile 
în Pakistan. în aceeași zi a fost pri
mit de președintele Republicii Isla
mice Pakistan, Fazal Elahi Choudhry.

un

Șomajul în Canada. în 
luna decembrie a anului trecut, 
mărul șomerilor a atins în Canada 
882 000, reprezentînd. 8,5 la sută din 
totalul forței de muncă, a țării.

DE FRIG ÎN S.U.A.
lor Lacuri, avînd de 
suferit, în special, sta
tele New York, Penn
sylvania. Ohio, In
diana, Michigan și Il
linois. Valul de frig 
nu a ocolit nici Flori
da, afectată și de tor
nade, nici statele de pe 
coasta atlantică, Maine 
sau Virginia. în a- 
celași timp, Califor

nu-

nia, unde seceta fuse
se puternic resimțită 
în cursul ultimelor 
luni, este amenințată 
de inundații. Previ
ziunile meteorologice 
pentru zilele care ur
mează rămîn pesimis
te, fără a anunța o oa
recare ameliorare a 
situației înainte de 
sfîrșitul săptămînii.

In orașul Portalegre, centru 
agroindustrial din Portugalia, 
s-a deschis expoziția de fotogra
fii „Aspecte ale vieții economi- 
co-sociale din România". La 
inaugurare au participat guver
natorul civil al districtului, pri
marul orașului, reprezentanți ai 
organelor militare locale, oameni 
de cultură, ziariști, un numeros 
public. A fost prezent Marin 
Iliescu, ambasadorul român în 
Portugalia.

Atentat terorist.La Managua

Obiectivele politicii ex
terne a Senegalului. Sub în- 
grijirea Comitetului Central al Parti
dului Socialist din Senegal — parti
dul de guvernămint — la Dakar a 
fost dat publicității un document cu 
privire la liniile directoare ale poli
ticii externe a Republicii Senegal. Se 
subliniază că politica externă sene- 
galeză se întemeiază pe principiile 
„respectului independenței și suvera
nității statelor, al integrității terito
riale și securității fiecărui stat, 
neamestecului în treburile interne ale 
altor state, precum și pe contribu
ția activă la realizarea unității afri
cane și la consolidarea mișcării de 
nealiniere".

• „OUL DE ȘARPE" 
este titlul ultimei pelicule a 
regizorului suedez Ingmar 
Bergman, considerat de mulți 
drept cel mai mare regizor de 
film al lumii. Acțiunea se petrece 
la Berlin, în atmosfera tulbure 
din anii de dinaintea venirii la 
putere a lui Hitler, reprezentînd 
un necruțător act de acuzare 
împotriva, nazismului („șarpele" 
ale cărui ouă se cloceau in acea 
perioadă). Eroii principali : un 
artist de circ american, de ori
gine evreiască, și o tînără cîn- 
tăreață berlineză, care cunosc 
tragedia primelor răbufniri ale 
ideologiei rasiste.

• PAZNICI „SO
NORI". Plajele australiene 
sînt păzite în sezonul cald de 
flotile de ambarcațiuni de coas
tă, avioane și elicoptere. Misiu
nea lor este să semnaleze apa
riția, foarte frecventă, a rechi
nilor, care îi pun în pericol pe 
vilegiaturiști. Specialistul în 
biologie marină Theo Brown a 
elaborat, după experimentări 
care au durat cinci ani. o meto
dă sonoră de apărare împotriva 
crudei viețuitoare. în largul pla
jei Manly din Sydney (Ia 300 m 
de țărm) vor fi instalate sub apă 
trei difuzoare puternice, ale că
ror semnale, afirmă Brown, vor 
înspăimînta și alunga pe re
chini.

capitala statului Nicaragua, s-a anun
țat că Pedro Joaquin Chamorro, di
rectorul ziarului „La Prensa" și fost 
președinte al coaliției forțelor de opo
ziție „Uniunea Democratică de Eli
berare" (U.D.E.L.), din care face par
te și Partidul Comunist, a fost asasi
nat. Mașina în care șe afla Pedro 
Joaquin Chamorro a fost atacată de 
trei indivizi, care, ulterior, au dis
părut.

Convenția Komeito.La To_ 
kio au început, miercuri, lucrările 
celei de-a XV-a Convenții a parti
dului Komeito din Japonia. Cuvin-

Accident naval. PetroIierul 
liberian .,Tulsa Getty" a eșuat în 
Golful Delaware din cauza furtunii 
violente care s-a abătut de cîteva 
zile asupra coastei răsăritene a 
S.U.A. încărcătura sa de 922 000 ba
rili de petrol brut nu a fost însă afec
tată. Este al doilea accident de a- 
cest fel în numai două zile provo
cat de condițiile meteorologice nefa
vorabile care afectează S.U.A. ; luni, 
petrolierul american „Achilles", trans- 
portînd 310 000 barili de țiței, a e- 
șuat în apropiere de Providence, sta
tul Rhode Island.

Drama „generației tara viitor"
după o slujbă a devenit prin ea în
săși o ocupație, o existență debuso- 
lată".

Un „butoi cu pulbere". 
Desigur, acest flagel al societății ca
pitaliste se răsfrînge în mod nega
tiv în toate sectoarele vieții. Una 
din concluziile comune ale partici- 
panților la reuniunile speciale amin-

col, semnificativ intitulat „Oare tine
rii să nu mai aibă viitor coti
dianul britanic „The Guardian" scria: 
„Fiecare știre privind creșterea șo
majului în rindurile tinerilor repre
zintă un butoi de pulbere in politica 
vest-europeană“.

Imposibilitatea noii generații de a 
se încadra în viața socială este de 
natură să prolifereze „exploziv" în 
toți porii societății capitaliste. Pe

• în statele membre ale O.C.D.E. — 7 milioane de tineri șomeri ® Perspectiva ab
solventului de a intra într-o uzină : ca „o cămilă prin urechile acului!“ • O pro

blemă nu numai economică, ci și politică

nici o ameliorare a situației în viito
rul apropiat.

Reportajele sociale apărute în ma
rile ziare occidentale înfățișează ace
lași întunecat tablou al tineretului 
frustrat de dreptul de a munci. „Mi
lioane de tineri șomeri rătăcesc pe 
străzile orașelor occidentale căutind 
o slujbă de azi pe mîine — scrie pu
blicația americană „Time". Goana

tite și la alte dezbateri economice — 
pe plan național și interoccidental — 
se referă la faptul că șomajul în 
rindurile tineretului a depășit în pre
zent domeniul economic; el reprezin
tă nu numai o complicată problemă 
socială și umanitară, dar a devenit 
totodată o spinoasă problemă politică 
pentru statele industrializate occi
dentale. în acest sens, într-un arti-

„Tineri fără slujbe". Sub acest titlu, revista vest-germană „DER 
SPIEGEl." publică graficul de mai sus, care înfățișează ponderea tinerilor 
sub 25 de ani în totalul șomerilor din principalele state membre ale O.C.D.E.: 
Japonia — 23 la sută ; R.F. Germania — 26 la sută ; Suedia — 38 la sută ; 
Franța — 43 la sută ; Marea Britanie — 43 la sută ; S.U.A. — 45 la sută ; 
Canada — 45 la sută ; Italia — 65 la sută.

de-o parte, frustrați de dreptul vital, 
elementar de a munci, tot mai mulți 
tineri se înrolează în rindul forțelor 
de avangardă ale proletariatului, ini
țiind și participînd la ample acțiuni 
revendicative.

Pe de altă parte însă, o categorie 
nu mai puțin numeroasă de tineri 
șomeri ajung aproape spontan să 
contribuie la creșterea delincventei și 
criminalității, la amplificarea clima
tului de violență, la extinderea ariei 
de poluare morală a „societății de 
consum". Revista franceză „Le Nou
vel Observateur" pune punctul pe i : 
„Există actualmente, in Franța, 700 000 
de tineri șomeri, 200 000 de delinc- 
venți (dintre care 60 000 au mai pu
țin de 18 ani), 30 000 de drogați. A- 
ceste cifre au, fără îndoială, mult 
mai mare legătură intre ele decit se 
recunoaște".

De aici și urgența cu care se pre
cipită șirul reuniunilor și întruniri
lor oficiale în vederea găsirii de re
medii pentru jugularea acestui ade
vărat „rău al secolului", cum obiș
nuiesc să denumească economiștii 
șomajul juvenil, atît de rebel la tra
tamentul aplicat pînă acum. Deocam
dată. măsurile preconizate — inclu
siv la amintitele întîlniri — de către 
factori de răspundere și experți din 
țări capitaliste se limitează, în gene
ral, la efecte pe termen scurt, nu 
acționează la nivelul cauzelor profun
de ale răului. Or, cercuri politice și 
economice tot mai largi din Occident 
sînt de acord că șomajul actual nu

reprezintă un fenomen de conjunc
tură, generat de recesiunea econo
mică și fenomenele de criză din ul
timii ani, ci are un caracter struc
tural, a cărui origine se află în mo
dul de funcționare și în înseși bazele 
orinduirii capitaliste.

Discordanta socială. Tn 
același timp, trebuie remarcat că 
șomajul juvenil este nu numai 
rezultatul lipsei acute de locuri de 
muncă, ci și, în mare măsură, al 
discordanțelor, amplificate în ultimul 
deceniu, dintre structura cererii și 
compoziția ofertei de forță de mun
că, dintre cerințele reale ale econo
miei și domeniile și nivelul de pre
gătire profesională a tinerilor apți de 
muncă, discordanțe datorate politicii 
deficitare de formare a cadrelor 
promovate de statul capitalist. Așa 
se explică de ce „noua generație de 
absolvenți ai școlilor de diferite 
grade ajunge să pătrundă pe porțile 
unei uzine aproape tot atît de greu 
ca o cămilă prin urechile acului", 
după cum se exprima.- reluînd cunos
cuta expresie, săptămînalul „Eco
nomist". Iată cum în țările ca
pitaliste dezvoltate ia naștere în ca
drul „armatei industriale de rezervă" 
— cum a denumit Marx masa de șo
meri — o tot mai numeroasă „armată 
de rezervă cu studii academice".

în aceste condiții, tot mai multe 
voci se pronunță pentru adoptarea 
unor programe pe termen lung de 
combatere a șomajului, în general, a 
șomajului juvenil, în special. Chiar 
în paginile cotidianului cercurilor de 
afaceri din Marea Britanie „Finan
cial Times" se susține că „șomajul 
în rindurile tineretului nu va dispă
rea, dacă nu vor fi efectuate trans
formări radicale in viața socială, in 
sistemul de invățămint și in organi
zarea muncii".

Numai că înfăptuirea acestor 
schimbări se lovește de însăși natura 
de clasă a societății capitaliste, de 
interesele profund antagoniste ale 
grupurilor dominante și cele ale ma
selor largi populare, ceea ce conduce 
la perpetuarea dificultăților econo
mice și sociale tot mai complexe cu 
care se confruntă țările occidentale.

Viorel POPESCU

Educația și cultura 
in slujba dezvoltării 

Conferință 
interquvernamentală 

la Bogota
BOGOTA — 11 (Agerpres). — în ca

pitala Columbiei s-au deschis lucră
rile Conferinței interguvernamentale 
privind politica în domeniul educa
ției și culturii in America Latină și 
zona Mării Caraibilor. în discursul 
inaugural, președintele țării-gazdă, 
Alfonso Lopez Michelsen, s-a pronun
țat pentru promovarea tradițiilor cul
turale naționale și crearea cadrului 
adecvat pentru a se asigura accesul 
tuturor categoriilor sociale la cultu
ră și învățămînt. „Cultura nu mai 
trebuie să fie privilegiul unei elite, 
ea trebuie să fie profund democra
tică, populară, la indemina tuturor 
cetățenilor țării" — a spus președin
tele.

La rîndul său, directorul UNESCO, 
Amadou Mahtar M'Bow, a evidențiat 
importanța dezvoltării cooperării re
gionale și internaționale în domenii
le culturii și învățămîntului, fiind 
necesare măsuri practice pentru con
servarea și sporirea patrimoniului 
cultural universal. El a arătat în 
context că „politica culturală și dez
voltarea se află într-o strînsă inter
acțiune, iar pe baza aceasta trebuie 
întreprinse acțiuni consacrate instau
rării unei noi ordini economice in 
lume, bazată pe egalitate suverană 
în drepturi, independență și coope
rare în interes reciproc".

Scăderea importurilor 
de țiței în țările 

Pieței comune
BRUXELLES. — Importurile de 

petrol ale țărilor membre ale Pieței 
comune din țări din afara C.E.E. au 
scăzut în ansamblu cu 3,5 la sută în 
primele nouă luni ale anului trecut, 
în raport cu perioada corespunzătoa
re a anului 1976 — a anunțat Oficiul 
de statistică al C.E.E., care a pre
cizat că respectivele importuri au to
talizat 373,503 milioane de tone in 
primele trei trimestre ale anului 
1976 și 360,439 milioane de tone in 
intervalul ianuarie—septembrie 1977. 
Scăderea importurilor a fost deose
bit de accentuată în Marea Britanie, 
unde a atins o cotă de 19,3 la sută.

• CLINICĂ PENTRU 
TRATAMENTUL CU 
PLANTE MEDICINALE. 
La Sofia s-a deschis o clinică 
unde pacienții sînt tratați cu 
plante medicinale. într-un sta
ționar cu 60 de paturi sînt exa
minați și tratați suferinzii de 
bronșită cronică, astm bronșic, 
ulcer, afecțiuni ale ficatului și 
căilor biliare. în unele cazuri, 
tratamentul cu plante este com
binat cu alte metode de trata
ment. Potrivit observațiilor cen
tralizate, fitoterapia aplicată în 
condiții clinice dă rezultate po
zitive.

• PETROL... CULTI- ' 
VAT. Melvin Calvin, laureat 
al Premiului Nobel pentru chi
mie, cultivă de citva timp... pe
trol în S.U.A., relatează revista 
„Le Point". Mai exact, arată 
revista, el cultivă o plantă care 
produce aer prin sinteza apei și 
bioxidului de carbon și, datori
tă luminii solare, o hidrocarbu
ră care poate fi utilizată ca pe
trol sau cărbune. în șapte luni, 
Calvin a recoltat astfel echiva
lentul a 25 barili de petrol la 
hectar, la prețul de 20 dolari 
barilul — în timp ce cursul 
mondial se situează la aproxi
mativ 13 dolari. Planta-petrol 
prezintă și un avantaj ecolo
gic : ea absoarbe bioxidul de 
carbon pe care arderea cărbu
nilor și produselor petrolifere îl 
împrăștie în atmosferă.

• PRIM-AJUTOR CU 
LASERUL. Hemoragiile mu- . 
coasei stomacale a animalelor 
pot fi oprite cu ajutorul razelor . 
unui laser cu argon, îndreptate 
spre respectivul organ. La a- 
ceastă concluzie au ajuns, după
o serie de experimente reușite, 
specialiștii de la Universitatea 
din Jena (R.D.G.), care consi
deră că tratamentul poate fi a- 
plicat și omului. Folosirea lase
rului prezintă marele avantaj 
că pentru oprirea hemoragiei 
nu mai trebuie recurs la inter
venție chirurgicală. Laserul este 
indicat mai ales pentru orga
nele cu pereți subțiri, cum ar 
fi intestinele — evitîndu-se ris
cul unor perforări.

• RATA CRIMINALI
TĂȚII. Potrivit statisticilor oc
cidentale, cea mai înaltă rată 
a criminalității la 100 000 de lo
cuitori s-a înregistrat anul tre
cut în Suedia : 7 884 delicte cri
minale. Urmează în ordine des- 
crescîndă Statele Unite cu 5 280 
delicte la 100 000 de locuitori, 
R.F.G. cu 4 721, Marea Britanie 
cu 4 332 și Italia cu 3 817.
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