
0 delegație de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste Cehoslovace, 

condusă de tovarășul Gustav Husak, 
va face o vizită oficială de prietenie in țara noastră

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

La invitația tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului de

Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, o delegație de partid 
și guvernamentală, condusă de tova
rășul Gustav Husak, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti

dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialista 
Cehoslovace, va efectua, fn următoa
rele zile, o vizită oficială de priete
nie in țara noastră.
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COMUNICAT 
privind rezultatele preliminare 
ale recensămintului pnpulatiei 

si ai Incuintelor din 5 ianuarie 1977
în conformitate cu Hotărîrea Ple

narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 14 aprilie 
1976 și prevederile Decretului Consi
liului de Stat nr. 145/1976, între 5 si 
12 ianuarie 1977 s-a efectuat, pe în
treg teritoriul țârii, recensămintul 
populației și al locuințelor, vastă și 
complexă investigare socială, de o 
deosebită Importanță politică și eco
nomică.

Pregătit în mod minuțios, pe 
baza indicațiilor secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, recen
săminte! populației și al locuințelor 
s-a desfășurat după metode și teh
nici științifice, cu respectarea strictă 
a principiilor democrației noastre 
socialiste. Comisiile de recensămînt 
județene, municipale, orășenești și 
comunale — sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid — au 
desfășurat o amplă activitate orga
nizatorică și de îndrumare a lucră
rilor pe teren, asigurînd toate con
dițiile ca înregistrările în formula
rele de recensămînt să se facă 
corect, respectîndu-se neabătut prin
cipiul democratic al liberei declarații.

Recensămintul populației și al lo
cuințelor furnizează date esențiale 
necesare elaborării măsurilor de în
făptuire. in continuare, a politicii 
demografice, de pregătire a forței de 
muncă, a programului- construcțiilor 
de locuințe. în strînsă concordantă 
cu obiectivele dezvoltării economice 
și sociale a tării, cu prevederile Pro
gramului partidului adoptat de Con
gresul al XI-lea al P.C.R.

O dovadă elocventă a profundelor 
schimbări înregistrate în structura 
socială a tării o constituie faptul că. 
pe baza dezvoltării în ritm susținut 
a industriei, a tuturor ramurilor eco
nomiei, in perioada 1966—1976 s-au 
creat 2 253,5 mii noi locuri de mun
că, cu implicații fundamentale în 
creșterea și întărirea rîndurilor clasei 
muncitoare. în ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. în reparti
zarea populației pe ocupații si ramuri 
de activitate — modificări calitative 
profunde, realizate în procesul de' 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Succesele remarcabile obținute în 
dezvoltarea economiei. îmbunătățirea 
substanțială a condițiilor de locuit, 
progresele esențiale înregistrate în 
«• ■■er.iul construcțiilor social-cultu- 
î .e. politica sanitară rațională și sus
ținută. întregul complex de măsuri 
stabilit de partid în vederea ridicării 
nivelului de trai al poporului au asi
gurat înfăptuirea politicii demogra
fice a partidului, reflectată în creș
terea cu aproape 2,5 milioane locui
tori a populației fată de 1966 și evo
luția acesteia în ritmurile necesare 
dinamismului economic și social al 
țării ; la 5 ianuarie 1977. populația 
României a ajuns la 21 559 416 locui
tori. Creșterea importantă a popu
lației României reflectă nivelul la 
care a ajuns natalitatea, precum și 
sporirea duratei medii a vieții, ele
mente deosebit de semnificative pen

tru starea de sănătate și vitalitatea 
poporului nostru, pentru optimismul 
și încrederea sa în perspectiva lumi
noasă a patriei. în viitorul ei fericit.

Dezvoltarea echilibrată a tuturor 
județelor și zonelor tării, parte inte
grantă a politicii partidului nostru 
privind amplasarea armonioasă a for
țelor de producție pe întreg cuprinsul 
patriei, se oglindește pregnant în mo
dificările intervenite în structura și 
repartizarea teritorială a populației 
și a forței de muncă. în' ridicarea 
gradului de urbanizare. în profundele 
transformări economice si sociale în
făptuite în toate localitățile.

Realizarea vastului program al con
strucțiilor de locuințe, intensificarea. 
procesului de urbanizare, progresele 
obținute în domeniul sistematizării 
teritoriului și localităților au de
terminat modificări importante in 
structura și distribuirea teritorială a 
fondului de locuințe, contribuind la 
satisfacerea cerințelor de spațiu loca
tiv ale populației. O mărturie conclu
dentă a îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale populației o constituie 
creșterea cu 39,6 milioane mp a 
fondului locativ. îndeosebi în ca
drul unor ansambluri urbanistice 
prevăzute cu dotări sporite de con
fort și complexe social-culturale ne
cesare populației. La data recensă
mîntului reveneau 9,6 mp spațiu lo
cativ pe o persoană din municipii și 
orașe, față de 8,4 mp la recensămin
tul din 1966. Datele recensămîntului 
evidențiază, de asemenea, transfor
mările înnoitoare din viața satelor, 
ca urmare a politicii partidului de 
dezvoltare și modernizare a agricul
turii, accentuarea ‘procesului de ur
banizare datorită construcțiilor tot 
mai ample de locuințe și efectuării 
pe scară largă a lucrărilor edilitare, 
în vederea creșterii nivelului de trai 
al tuturor locuitorilor din mediul 
rural.

Rezultatele recensămîntului referi
toare Ia creșterea populației țării, 
dezvoltarea localităților, sporirea 
fondului locativ și îmbunătățirea 
condițiilor de locuit oferă un amplu 
și însuflețltor tablou al mărețelor 
succese obținute de poporul nostru, 
sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui, în dezvoltarea economică și so
cială a țării in cei 11 ani care au 
trecut de la precedentul recensămînt, 
înscriind această perioadă drept cea 
mai rodnică și prosperă din întreaga 
istorie națională. Aceste succese 
sint, totodată, o expresie a hotârîrii 
cu care clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
acționează pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor stabilite de partid 
pentru progresul multilateral al 
României socialiste, pentru întărirea 
prestigiului ei în lume. -Mutațiile 
petrecute în această perioadă sint o 
dovadă grăitoare a preocupării sus
ținute a Partidului Comunist Român 
pentru ridicarea necontenită a nive
lului de trai al poporului — țelul 
fundamental al întregii politici a 
partidului nostru, rațiunea supremă 
a întregii opere de construcție socia
listă din patria noastră.

în perioada care a trecut de la 
data ultimului recensămînt al popu
lației. efectuat la 15 martie 1966. 
populația tării a crescut cu 2 456 253 
locuitori (12.9 Ia sută). într-un ritm 
mediu anual de 1.1 la sută, ca ur
mare a sporului natural determinat 
de o natalitate medie de 20.8 născuti- 
vii la mia de locuitori si de scăderea 
mortalității generale. Durata medie 
a vieții a ajuns la aproape 70 de ani.

Expresie a îmbunătățirii continue

a condițiilor de muncă si viată ale 
întregului popor, a grijii permanente 
pe care o poartă partidul pentru 
consolidarea si ocrotirea familiei, 
creșterea importantă a populației tă
rii constituie o dovadă incontesta
bilă a iustetei politicii demografice 
promovate cu consecventă de parti
dul nostru, în spiritul umanismului 
socialist si în strînsă concordantă 
cu Programul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

II. Repartizarea teritorială a populației
Ca urmare a înfăptuirii cu fermi

tate a politicii partidului privind 
dezvoltarea echilibrată "si armonioasă 
a județelor si zonelor tării. în strînsă 
legătură cu cerințele valorificării su
perioare a tuturor resurselor materi

ale si de muncă existente. în spiri
tul echității socialiste, s-au produs 
profunde mutatii In repartizarea te
ritorială a populației. în ocuparea si 
structura forței de muncă.

Populația Județelor Ia recensămintele din anii 1977 și 1966

Județul
5

Ianuarie 
1977

15 
martie 

1966

1977 fată
Date 

absolute

de 1966
tn 

procente

Densitatea 
populației . 
(loc./kmp) 

la 5 ianuarie 
1977

TOTAL 21 559 416 19103163 2 456 253 112.9 90.8
Alba 409 634 382 786 26 848 107.0 65.7
Arad 512 327 481 248 31 079 106 5 66.9
Argeș 631 910 529 833 102 077 119.3 92.9
Bacău 667 712 598 321 69 391 111.6 101.1
Bihor 633 082 586 460 46 622 107.9 84.0
Bistrița-Năsăud 286 679 269 954 16 725 106.2 54.0
Botoșani 451 194 452 406 —1 212 99 7 90.9
Brașov 582 858 442 692 110 166 131,7 108.9
Brăila 377 940 339 954 37 936 111.2 80.0
Buzău 508 387 480 951 27 436 105.7 83.7
Caraș-Severin 335 617 358 726 26 891 107.5 45.3
Cluj 715 409 629 746 85 663 113.6 107.6
Constanta 608 825 465 752 143 073 130.7 86.3
Covasna 199 051 176 858 22 193 112.5 53.7
Dîmbovița 493 492 421 557 71 935 117.1 132.0
Dolj 750 387 691 116 59 271 108.6 101.2
Galați 581 569 474 279 107 290 122,6 131.4
Gorj 348 516 298 382 50 134 116.8 61,8
Harghita 326 302 282 392 43 910 115.5 49.4
Hunedoara 514 498 474 602 39 896 108.4 73 3
Ialomița 372 734 363 075 9 659 102 7 60.0
Iași 729 234 619 027 110 207 117.8 133.3
Ilfov 780 364 756 622 23 742 103.1 94.9
Maramureș 492 837 427 645 65 192 115.2 79.3
Mehedinți 322 363 310 021 12 3d2 104.0 65.8
Mureș 605 380 561 598 43 78ăi 107.8 90.4
Neamț 532 096 470 206 61 890 1132 90.3
Olt 518 768 476 513 42 255 103.9 91.2
Prahova 817 108 701 057 116 051 116.6 174.1
Satu Mare 393 916 359 393 34 523 109.6 89.4
Sălaj 264 417 263 103 1 314 100.3 68.7 .
Sibiu 481 612 414 756 66 856 116.1 88.8
Suceava 634 002 572 781 61 221 110.7 74.1
Teleorman 523 049 521 478 1 571 100 3 89.1
Timiș 696 736 607 596 89 140 114.7 80.3
Tulcea 254 403 236 709 17 694 107.5 30.2
Vaslui 436 874 431 555 5 319 101.2 82.4
Vilcea 414 380 368 779 45 601 112.4 72.6
Vrancea 369 729 351 292 18 437 105.2 76,0
Municipiul

București 1 934 025 1 451 942 482 083 133,2 3 196.7

Dinamica principalilor indicatori ai recensămîntului din 5 ianuarie 19'7, 
față de recensămintul din 15 martie 1966

La recensămintul din 5 ianuarie 
1977, județul cu populația cea mai 
numeroasă a fost Prahova cu 817 108 
locuitori. Datele recensămîntului ara
tă că 5 județe (Prahova. Ilfov. Dolj, 
Iași și Cluj) aveau la începutul anu

lui 1977 o populație de peste 700 mii 
locuitori. Capitala patriei. munici
piul București (inclusiv comunele 
suburbane), are aproape 2 milioane 
locuitori, detinind o pondere de 9.0 
la sută din populația tării, față de 
7,6 la sută în anul 1966.

5 
ianuarie 

1977
15 

martie 
1966

1977 fată de 1966
Date In

absolute procente

Gruparea județelor după numărul populației

Numărul județelor

Numărul populației 21 559 416
Numărul locuitorilor pe

kmp 90,8
Numărul gospodăriilor 6 777 760
Numărul locuințelor 6 373 185
Numărul camerelor de

locuit 13 969 785
Numărul persoanelor ce

revin pe o cameră de
locuit 1,53

Suprafața camerelor de
locuit — mii mp 188 041

Suprafața camerelor de
locuit, pe o persoană —-

. mp. 8,8
din care :
— municipii și orașe 9.6

19 103 163
80.4

5 954 555
5 380 299

10 872 820

1.73
148 454

7.9
8.4

2 456 253
10.4

823 205
992 886

3 006 965

—0.20
39 587

0.9
1.2

112.9
112.9
113.8
118.5
128.5

88.4
126,7

111.4
114.3

Numărul populației
5

ianuarie 
1977

15 
martie 

1966

I. Populația Republicii Socialiste Ronia
Prin comunicatul ședinței Comi

tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. din 7 iunie a.c.. oninia pu
blică din tara noastră a aflat cu sa
tisfacție de una din cele mai impor

tante date ale recensămîntului : la 5 
ianuarie 1977. populația Republicii 
Socialiste România a fost de 21 559 416 
locuitori.

Populația pe sexe Ia recensămintele din anii 1977 și 1966

5 ianuarie 1977 15 martie 1966
Numărul 

populației
Structura 

in %
Numărul 
populației

Structura 
in %

TOTAL 21 559 416 100,0 19 103 163 100,0
Masculin 10 626 771 49.3 9 351 075 49.0
Feminin 10 932 645 50.7 9 752 088 51.0

Pină la 200 000 locuitori 
200 000—300 000 locuitori 
300 000—400 000 locuitori 
400 000—500 000 locuitori 
500 000—600 000 locuitori 
600 000—700 000 locuitori
Peste 700 000 locuitori

în perioada 1966—1977, fată de 
creșterea medie pe tară de 12,9 la 
sută, cele mai mari sporuri le-a în
registrat populația județelor : Brașov 
(31.7 la sută). Constanta (30.7 la 
sută). Galati (22.6 la sută). Argeș 
(19,3 la sută). Iași (17.8 la sută), 
Dîmbovița (17.1 la sută). Gorj 
(16.8 la sută). Prahova (16.6 la sută), 
Sibiu (16.1 la sută). Harghita (15.5 
la sută) si Maramureș (15,2 la sută).

Fată de recensămintul din 1966, 
densitatea medie a populației oe te

1
3
8
7
8
7
5

1
5
8

13
6
4
2

ritoriul țării a crescut de la 80,4 
loc kmp la 90.8 loc/kmp. Densități 
mai ridicate s-au înregistrat în ju
dețele : Prahova (174,1 loc'kmp), 
Iași (133,3 loc/kmp). Dîmbovița (132.0 
loc'kmp). Galați (131.4 loc/kmp), 
Brașov (108.9 loc'kmp). Cluj (107,6 
lockmp), Dolj (101.2 lockmp). Ba
cău (101.1 loc/kmp). iar densități mai 
mici în județele : Tulcca (30.2 loc/ 
kmp). Caraș-Severln (-45.3 loekm.p), 
Harghita (49.4 loc kmp). Covasna 
(53.7 loc'kmp). Bistrița-Năsăud (54,0 
loc/kmp)

III. Evalutla procesului ie urbanizare
Politica partidului si statului nostru 

de industrializare si de transformare 
socialistă a agriculturii a contribuit 
în mod hotăritor la dezvoltarea si 
transformarea localităților, la ridi
carea nivelului de urbanizare a tării. 
S-au dezvoltat din punct de vedere 
economic si urbanistic orașele exis

tente. unele și-au extins limitele te
ritoriale prin încorporarea de locali
tăți limitrofe, au apărut noi orașe pe 
harta tării.

La recensămintul populației și al
(Continuare in pag. a IlI-a)

PRESTIGIOASĂ INIȚIATIVĂ A ROMÂNIEI
CONSACRATĂ COLABORĂRII CULTURALE 

și apropierii Intre popoare 
Duminică s-a deschis la București FESTIVALUL EUROPEAN AL PRIETENIE!

Deschis cu cîteva zile îna
inte de reuniunea de la 
Belgrad din inițiativa țării 
noastre. Festivalul euro
pean al prieteniei, care se 
desfășoară pe scenele Ca
pitalei. întruchipează în 
mod fericit dorința de a da 
expresie, prin intermediul 
artelor, colaborării si înțe
legerii intre popoare, pre
țuirii reciproce bazate pe 
cunoașterea valorilor ce în
corporează puterea de crea
ție specifică a fiecărui 
popor, aportul fiecărei na
țiuni. mari sau mici, la te
zaurul civilizației univer
sale.

Tara noastră acordă o im
portantă deosebită. în an
samblul politicii sale ex
terne. promovării contacte
lor culturale, schimburilor 
de păreri intre oamenii de 
artă, festivalurilor si con
cursurilor artistice, pierind 
de la premisa că dezvolta
rea umanității este indiso
lubil legată în epoca noas
tră de accesul larg al tutu
ror popoarelor la cuceririle 
cele mai de preț ale cul
turii si artei, că însusi pro
gresul acestora este în mod 
hotăritor dependent de lar-

Citiți în 
participanfilor

ga circulație a tot ceea 
ce se creează mai valoros. 
Aceasta este viziunea uma
nistă a României socialis
te. a partidului nostru asu
pra rolului pe care-1 au 
schimburile culturale, con-
pagina a Il-a relatări 
Ia Festivalul european

tactele Intre creatorii de 
artă si cultură, intr-o lume 
a păcii, a colaborării, favo
rabilă înfloririi multilatera
le a geniului uman.

Festivalul european al 
prieteniei, ale cărui acor

duri inaugurale au răsunat 
duminică in sălile de con
cert ale Capitalei, consacră 
acestor nobile idealuri ale 
lumii de azi mesajul mul
ticolor al cîntecului si dan
sului popoarelor.

alede la manifestările desiășurate și opinii 
al prieteniei.

FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Adevărata sărbătoare 
a artei și culturii noi, 

a muncii libere a poporului
Fără precedent și fără 

seamăn ca anvergură in 
istoria civilizației noastre 
moderne. (Festivalul națio
nal „Cîntarea României1' 
a scos in relief, încă de la 
această primă ediție, nu
meroase și adinei tîlcuri 
politice, sociale, estetice.

Prin rezultatele lui, 
festivalul muncii și al 
creației a arătat forța 
geniului artistic al po
porului. accesul larg la 
cultură, posibilitățile ne
limitate de a participa la 
făurirea culturii noi. so
cialiste. Este tocmai ceea 
ce se sublinia cu preg
nantă în mesajul de fe
licitare adresat de Comi
tetul Politic Executiv al 
C.C. ai P.C.R.. de secre
tarul general al parti
dului. tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. participantilor 
la marea competiție : 
„Festivalul național "Cîn

tarea României» s-a trans
format intr-o adevărată 
sărbătoare a artei și cultu
rii noi. a muncii libere, a-

Festivalul a contribuit 
la lărgirea și îmbogă
țirea concretă a noțiu
nii de cultură, pe o

Participare largă, 
democratica, 

în spiritul exigențelor 
unei reale competiții 
---------- - de Florian POTRA -----------

vîntate a poporului nos
tru. constructor al socia
lismului, intr-o elocventă 
expresie a vieții noi a 
întregii noastre națiuni".

treaptă superioară : dacă, 
în general, prin cultură se 
înțelege orice intervenție 
a omului asupra datelor 
naturii, menită să le

transforme In fapte so
ciale — se poate spune 
că imensa masă de parti
cipant! — milioane — la 
acest festival a acționat 
asupra datelor sociale, 
transformîndu-le în fapte 
artistice. Or. știut fiind 
că arta reprezintă forma 
de conștiință, sistematică 
si conceptualizată. cea 
mai apropiată de viață, 
care creează o nouă uni
tate de fenomen șl esen
ță, în care esența e topită 
în fenomen — se înțe
lege ușor cum a cînta 
România, în cele mai di
verse genuri de artă și cu 
cele mai variate mijloace 
de expresie, de la instru
mentul popular la poezia 
scrisă și la film, înseam
nă. ln substanță, a cînta
(Continuare 
în pag. a IIT-a)

Un act revoluționar în gîndirea 
și practica juridică și morală

Act de excepțională însemnătate și 
de profunde semnificații, recenta ho- 
tărire referitoare la creșterea rolului 
maselor în respectarea legalității si la 
reeducarea prin muncă a persoane
lor care comit abateri, reprezintă, in
discutabil. un moment revoluționar in 
gîndirea și practica juridică și mo
rală. Cu toate că se referă la un anu
mit domeniu de manifestare a con
științei sociale, hotărîrea. esența ei 
n-ar putea fi înțelese desprins de 
contextul general din care decurge, 
in care se încadrează și care a făcut-o 
posibilă și necesară. Recentele mă
suri. se înscriu în strategia politică 
generală a partidului, așa cum este 
definită în documentele sale funda
mentale. politică ce vizează atra
gerea maselor largi populare la 
conducerea treburilor obștești și la 
controlul activității in toate dome
niile esențiale ale vieții economice 
și sociale. O abordare a recentei ho- 
tăriri izolat de contextul amintit ar 
face imposibilă înțelegerea acestui 
act de însemnătate istorică.

Conturînd perspectivele dezvoltării 
democrației socialiste, in Programul 
partidului se arată : „Partidul va ac
ționa pentru crearea cadrului organi
zatoric ccl mai potrivit participării 
întregului popor la conducerea vieții 
economico-sociale, ținind seama de 
faptul că dezvoltarea democrației so
cialiste este un factor esențial si o 
necesitate obiectivă in făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate". Practica vieții politice a con
firmat justețea si eficacitatea acestei 
orientări, fundamentale. Oamenii 
muncii conduc și gospodăresc unită
țile socialiste, localitățile, se pronun
ță asupra bunului mers al activității 
in toate domeniile de activitate, dez
bat principalele proiecte de legi si 
hotăriri. controlează in mod direct 
modul in care se aplică hotăririle 
partidului și legile tării.

Democrația noastră socialistă — 
democrație autentică — se împle
tește in mod necesar cu ordinea și 
disciplina, cu etica și echitatea, cu

legalitatea și morala. „Democrația 
socialistă — se arată de asemenea, 
in Programul P.C.R. — se va dezvolta 
pe măsura ridicării gradului de pre
gătire și competentă a oamenilor 
muncii, lărgirii orizontului de cunoaș
tere și nivelului lor ideologic și poli
tic. Posibilitatea pe care societatea o 
asigură tuturor oamenilor muncii de 
a participa la conducerea statului, la 
adoptarea deciziilor presupune întă
rirea răspunderii fiecărui cetățean 
pentru respectarea Constituției, a tu-

Dumitru APOSTO1U, 
președintele Tribunalului 

municipiului București

turor legilor țării". Iată deci că docu
mentul programatic de căpetenie al 
activității noastre indică, in mo
dul cel mai explicit. spiritul 
responsabil, unitar și univoc ce tre
buie să călăuzească exercitarea de 
către mase a răspunderilor socia’e. 
Consolidarea acestui climat prin răs
punderi tot mai concrete și atitudini 
tot mai active ale fiecărui cetățean 
constituie un domeniu specific de an
trenare a energiilor, priceperii, in
fluenței. voinței obștii. Acesta este 
punctul principal de împletire a ce
rințelor întăririi legalității autentice 
cu procesul adincirij continue a de
mocrației socialiste. Programul P.C.R. 
îl prefigurează în mod limpede, ară- 
tind că organele de justiție trebuie 
să se sprijine tot mai mult pe masele 
largi, pe rolul opiniei publice în com
baterea abaterilor de Ia ordinea so
cialistă. Așadar, prevederile recentei 
hotăriri se înscriu nu în cerințe de 
moment, ci derivă din orientări fun
damentale. de principiu, abordează 
lucid și cutezător cerințele realității, 
deschid noi orizonturi in teoria sî 
principiile dreptului.

Dorind să subliniez unele idei pe 
care ni le relevă hotărîrea, aș aminti

că sancțiunea penală are un du
blu rol : pe de o parte de â apăra 
societatea impotriva încălcării mai 
grave a normelor de conduită mai 
importante, pe de altă parte de a co
recta comportamentul social, moral, 
al celui ce a încălcat legea. întreaga 
evoluție a dreptului și a aplicării 
sale marchează deplasarea centrului 
de greutate al sancțiunii penale din
spre latura represiv-coercitivă înspre 
latura reedticativă. Dreptul socialist, 
prin principiile, normele, practica și 
teoria sa fundamentală, s-a axat do 
la începui pe valoarea educativ-recu- 
peratoare a sancțiunii. Incepînd cu 
căile stabilirii adevărului, continuînd 
cu criteriile de individualizare a pe
depsei, cu modalitățile de executare 
a ei și sfîrșind cu reintegrarea so
cială a celui ce a suferit o condam
nare, întreaga filieră a cercetării și 
sancționării faptei penale se desfă
șoară. în sistemul nostru de drept, 
sub însemnul grijii pentru reeduca - 
rea efectivă a vinovatului.

S-a întimplat totuși să fiu întrebat : 
din moment ce există acest cadru, iar 
practica reeducării a căpătat o anu
mită experiență, s-au consolidat anu
mite principii și norme de. drept, șl 
există instituții specializate, o inter
venție atiț de activă, angajată, direc
tă a obștii in activități care sint emi
namente ale statului, mai este ne
cesară ? Nu contravine principiilor de 
drept ? Răspunsul e foarte simplu. 
Se știe doar că principiile dreptului 
decurg din esența lui : exprimarea In 
formă juridică a voinței și interese
lor clasei sau claselor care conduc 
societatea, deci in socialism ale în
tregului popor. Altfel spus, si în ceea 
ce privește constringcroa penală și. 
respectiv, reeducarea, flecare socie
tate iși alege si consacră acele căi. 
metode, instituții, care concordă cu 
realitățile ei sociale, cu gradul ei de 
dezvoltare, cu obiectivele sale educa
tive. Activitatea de legiferare, toate 
actele de conducere a societății nu
(Continuare în pag. a II-a)
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la purtare
în timp ce se întorcea de 

școală, pioniera Ungureanu Eli
za din clasa a IlI-a de la Școala 
generală nr. 3 din Drobeta- 
Turnu Severin a găsit pe o 
bancă, In mijlocul parcului, un 
portofel cu o mare sumă de 
bani și cu cheile de la aparta
mentul păgubașului. Văzînd că. 
la ora aceea, în parc nu se află 
nimeni pe care să-l întrebe dacă 
și-a pierdut sau nu portofelul, 
pioniera s-a dus imediat la mi
liția orașului, 
ciu de aici a 
gestul ei și a 
investigațiilor 
păgubașului. Deși în portofel, în 
afară de bani și chei, nu se 
afla nici un act, păgubașul a fost 
descoperit într-un timp record, 
în aceeași zi. Mai bine zis. păgu
bașa, Ileana R.. care ne roagă să 
adresăm pionierei, părinților și 
profesorilor ei, care au crescut-o 
întru cinste și omenie, cele mal 
călduroase mulțumiri.

Ofițerul de servi- 
felicitat-o pentru 
ordonat începerea 
pentru depistarea
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Un apel, 
o rugăminte 

„încă din copilărie am suferit 
un grav accident, de pe urma 
căruia — cu toată intervenția ce
lor mal buni medici din mai 
multe spitale — am rămas in
firm. Neputîndu-mă mișca decît 
cu ajutorul cîrjelor, la cei 32 de 
ani pe care-i am mă simt uneori 
atit de singur, incit,cea mai 
mare dorință și bucurie a vieții 
mele ar fi să am și eu prieteni, 
cit mai mulți prieteni înțelegă
tori. De aceea, 
ajutați ca prin 
divers 
inimă, 
tinerii
mită și mie cite o scrisoare, în 
care să-mi vorbească de munca, 
strădaniile și aspirațiile lor. Casa 
și sufletul îmi sint deschise și 
primitoare pentru orice veste, 
din orice colț al țării. Adresa 
mea este : June Iosif, comuna 
Rapoltu-Mare nr. 100, județul 
Hunedoara". Cine se înscrie la 
cuvînt 7

să fac o 
un apel 
de vîrsta

aș dori să mă 
rubrica Faptul 

rugăminte din 
călduros către 
mea, să-mi tri-

I Unde umbli,
I Dumitre ?
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Nicu Dumitru, șeful postului 
de milifie din comuna Breaza, 
județul Buzău, ne scrie : „Știind 
că rubrica Faptul divers a con
tribuit la găsirea unor tătici șl 
mămici care își părăsiseră fami
liile, și care au fost îndrumați 
pe calea cea bună, intoreîndu-se 
la casele lor, vă rugăm să ne 
permiteți să apelăm si noi la 
ajutorul cititorilor dumneavoas
tră. Numitul Lolu Dumitru, de 
fel din comuna Tohani, jude
țul Prahova, a fost căsătorit cu 
Smaranda Zăinescu din ~ 
Buzăului, 
rezultat 
acum in 
nouă ani 
și-a părăsit familia, fără să mai 
dea vreun semn de viată. Cu 
toate investigațiile întreprinse de 
noi pină acum, n-am reușit să-i 
dăm de urmă. Sincer vă spun că 
mă doare inima cind îl văd pe 
Ștefănică atit de trist si nemin- 
giiat măcar cu gîndul de a-și fi 
cunoscut tatăl, iar mama lui este 
suferindă și nu-i poate asigura 
putinele bucurii din multele pe 
care le au alți copii". Auzi, 
Dumitre ?

Breaza 
Din căsătoria lor a 

un copil, Stefănică, 
vîrstă de 10 ani. De 
de zile, Lolu Dumitru
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fără dinți...
Unii nu știu sau nu vor să 

tragă învățăminte din pățania 
altora. La căminul de nefamiliști 
al Exploatării miniere Ilba (Ma
ramureș), Vasile Crăciun și loan 
Lupșe au fost surprinși la jocuri 
de noroc, fiind amendați pe loc. 
Se părea — și era de așteptat — 
ca din pățania lor să invețe și 
alți amatori de astfel de jocuri. 
Iată insă că Ia numai cîteva 
zile, Mihai Crișan și Vasile Dă- 
răbuș s-au așezat in jurul me
sei cu joc de noroc. Dar pină la 
urmă s-a lăsat cu ghinion. Cind 
unul din cei doi a terminat ba
nii, a început cearta, după care 
a urmat o bătaie de pomină. Din 
încăierarea lor. Crișan a rămas 
fără cîțiva dinți. „Si cînd te gîn- 
dești — ne spunea un martor 
ocular — că sint oameni în toată 
firea, zău că rămii... ca la den
tist".
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nu prea
18,49. Stația C.F.R. Vas'
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lui. Sosește trenul personal 6 006 
de pe ruta Iași — Galati. Lin
ed oară sint trei autobuze, 
care așteaptă numărul mare de 
călători spre a-i duce pină in 
centrul orașului. Imediat, pri
mul autobuz este luat cu asalt și, 
supraîncărcat, pleacă în cursă. 
In stafie mai rămîn încă zeci de 
călători care se îndreaptă spre 
celelalte două autobuze. Dar 
cînd să urce, șoferii acestora 
apasă pe accelerator si pornesc 
in cursă goale-golute. „De ce, 
fraților ?" — s-au întrebat, ne
dumeriți. oamenii. Răspunsul 
nu-l poate da decît întreprinde
rea de gospodărie orășenească. 
Cu atit mai mult, cu cit nu este 
prima dată cînd se intimplă ase
menea „minuni".

I

Rubrlcâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

CERISU
9

în acest an, cînd agricultura este chemată să-și aducă o contribuție sporită la 
creșterea venitului național, la dezvoltarea întregii economii, principala îndato
rire a oamenilor muncii de la sate: STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA RECOLTEI 

CU CEA MAI MARE RĂSPUNDERE
în sudul țării, combinele au intrat 

în lanurile de orz. A și fost strînsă 
recolta de pe suprafețe însemnate, 
îndeosebi In județele 
unde culturile au ajuns 
la maturitate. Primele 
cestui an au ajuns în 
condițiile acestui an, 
tura trebuie să-și aducă o contribu
ție sporită la compensarea pagubelor 
cauzate țării de seism, la dezvolta
rea întregii economii, la creșterea 
venitului național, este cu atît 
important și necesar ca recolta 
cereale păioase să fie strînsă și de
pozitată cu cea mai mare răspun
dere.

Potrivit analizelor făcute de spe
cialiști asupra stadiului de coacere a 
cerealelor, de la mijlocul acestei săp- 
tămîni va începe din plin recoltatul 
orzului, iar din jurul datei de 25 
iunie — al griului. întrucît pe mari 
suprafețe cerealele păioase vor da 
în copt în același timp, se cere ca 
lucrările de recoltare să fie temeinic 
pregătite și apoi să se execute în 
ritm rapid, evitîndu-se orice pier
deri. Comandamentul central pen
tru agricultură a cerut comite
telor județene de partid, comanda
mentelor locale și organelor agricole 
să întreprindă măsuri ferme în ve
derea bunei desfășurări a celor două 
principale acțiuni din campania agri
colă de vară : recoltarea cerealelor 
păioase și însămînțarea culturilor 
succesive.

BUNA FUNCȚIONARE A 
BINELOR, a celorlalte utilaje 
folosesc în campania de 
inclusiv a mijloacelor de 
port, constituie prima condiție de 
care depinde strîngerea la timp 
și fără pierderi a recoltei. A- 
vînd în vedere că recolta este bună, 
iar cantitățile de produse — boabele, 
cît și produsele secundare — sînt 
mari au fost luate măsuri 
rea asigurării unui număr 
utilaje. Astfel, industria 
toare de mașini va livra 
pentru actuala campanie numeroase 
combine. De asemenea, pentru prima 
etapă a campaniei de recoltare în 
care va fi strînsă producția de orz și 
grîu în județele din sudul țării vor 
fi aduse din partea de nord a țării 
peste 1 760 combine, aproape 1 200 
prese de balotat paie, precum si trac
toriștii necesari. După încheierea lu
crărilor. aceste utilaje vor reveni în 
județele din nordul țării, la care se

Dolj și Olt, 
mai devreme 
roade ale a- 
magazii. în 
cind agricul-

mai 
de

COM- 
care se 

vară, 
trans-

în vede- 
sporit de 
construc- 
în plus
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vor adăuga un însemnat număr de 
combine din unitățile agricole din 
sudul țării. în felul acesta, potrivit 
calculelor făcute de către organele de 
specialitate, in fiecare zonă, recolta
tul orzului se va încheia în 3—4 zile, 
al griului in 9—12 zile, iar strîngerea 
și balotarea paielor — in 15 zile.

Datorită măsurilor ferme luate de 
comandamentul central, unitățile in
dustriei constructoare de mașini au 
livrat cantități mai mari de piese de 
schimb. Cu toate acestea, la sfirșitul 
săptămînii trecute mai erau nerepa
rate unele combine și prese de balo
tat paie, chiar in unele județe si
tuate în sudul țării, unde recoltatul 
începe mai devreme. Comandamentul 
central a stabilit să se facă o redis
tribuire a pieselor de schimb, astfel 
încit in decurs de cîteva zile toate 
utilajele care vor fi folosite în cam
pania de recoltare să fie puse in 
stare de funcționare. Repararea com
binelor nu este totul ; trebuie să 
existe garanția că toate, absolut toate, 
vor funcționa perfect, că nu se vor 
produce pierderi de boabe în timpul 
recoltatului. Aceasta presupune ca 
acum, înainte de intrarea în lanuri, 
conducerile unităților agricole de stat 
și cooperatiste, comisiile însărcinate 
cu recepționarea lucrărilor de repa
rații să verifice cu exigență toate 
utilajele, luînd măsuri ca eventua
lele neajunsuri în funcționarea lor 
să fie imediat înlăturate.

Condițiile climatice din acest an — 
ploi scurte și repezi care alternează 
cu timpul frumos — impun să se 
acorde cea mai mare atenție alegerii 
momentului optim pentru începerea 
secerișului. Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare a recomandat 
ca orzul să fie recoltat la coacerea 
deplină, ceea ce va permite înlătura
rea operațiilor costisitoare 
Pentru a se evita însă 
prin scuturare se cere ca 
fie astfel organizată îneît 
unitate agricolă recoltatul 
se termine în cel 
bune de lucru, de la începerea se
cerișului. Aceasta 
meinică organizare a muncii, respec
tarea întocmai a programelor de lu
cru întocmite pentru campania 
vară și adaptarea lor operativă 
tunci cînd condițiile 
acest lucru.

TRANSPORTUL 
POZITAREA CU 
NELOR constituie

mult

de uscare, 
pierderile 
munca să 
in fiecare 
orzului să 
2—-3 zile

presupune o te-

de 
a- 

climatice impun
RAPID ȘI DE- 
GRIJA A GRÎ-
o sarcină

cea mal mare răspundere, deoarece 
aceasta poate influenta în bine sau 
în rău păstrarea recoltei. Au fost 
luate din vreme măsuri în vederea 
reparării, curățirii și dezinfectării 
magaziilor și silozurilor. Dar mai 
sint magazii nereparate și necu- 
rățate, insumînd capacități pentru 
depozitarea a cîteva sute de mii de 
tone de cereale. Comandamentul cen
tral a stabilit ca toate lucrările să 
fie încheiate in prima jumătate a aces
tei săptămini, răminind ca dezinfecția, 
pentru a da rezultate corespunză
toare, să se facă cu 2—3 zile înainte 
de primirea cerealelor. Pentru trans
portul produselor, pe lingă mijloa
cele de transport din dotarea unită
ților agricole, s-au repartizat la a- 
ceastă acțiune un mare număr de 
camioane și remorci din parcul în
treprinderilor auto de transport. Tre
buie urmărită însă o bună corelare 
a utilizării acestora, astfel încit să 
poată fi folosite la capacitatea ma
ximă. în această perioadă de virf a 
lucrărilor, cu fiecare camion și re
morcă va trebui să se facă zilnic un 
număr sporit de transporturi.

Numărul mare de combine care vor 
fi concentrate în lanuri, asigurarea 
unui număr corespunzător de camioa
ne și remorci vor permite ca în fie
care zi recolta să fie strînsă și trans
portată de pe mari suprafețe. Se cere 
însă ca și activitatea de primire la 
bazele de recepție să fie astfel corela
tă îneît tot ce se recoltează în cursul 
unei zile să fie primit și depozitat. 
Din analizele efectuate a rezultat că 
nu există o corelație între cantitățile 
de cereale ce se pot recolta și posi
bilitățile de preluare la bazele de re
cepție. De aceea, comandamentul cen
tral a indicat comandamentelor locale 
și organelor agricole județene să 
sprijine bazele de recepție în vederea 
găsirii de soluții care să permită pre
luarea rapidă și depozitarea, chiar 
provizorie, dar cu răspundere, a tu
turor cantităților de cereale care se 
recoltează în cursul unei zile.

întrucît campania de recoltare a 
fost declanșată, se cere ca organele 
și organizațiile de partid, comanda
mentele locale și conducerile unități
lor agricole să acționeze ferm în ve
derea mobilizării tuturor locuitorilor 
satelor în campania agricolă de vară, 
astfel încit recolta să fie strînsă la 
timp și fără pierderi.

Din peisajul urbanistic al Sloboziei de azi Foto : Ilie Pândele
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Creații reprezentative, de înalt nivel artistic
Duminică dimineața, la Sala mar» 

a Palatului s-a deschis seria concer
telor și spectacolelor din cadrul Fes
tivalului european al prieteniei. în- 
tîlnire a reprezentanților artei din 25 
de tărl ale lumii, manifestare in
ternațională de înaltă semnificația 
politică și culturală. Un festival în 
care muzica — limbaj universal, vor
bește despre nobila misiune a artiș
tilor de pretutindeni de a duce in 
lume ștafeta prieteniei, a înțelegerii 
între popoare, a dragostei de frumos.

„Sintem emoționați — ne-a spus 
Marin Constantin după microrecita- 
lul «Madrigalului» — pentru că ma- 
drigaliștilor — laureati ai Festiva
lului «Cintarea României», Ie-a re
venit inalta cinste de a deschide a- 
ceastă grandioasă manifestare. Avem 
inimile pline de bucurie că am adus 
solia artei românești. De fapt, noi, 
pe orice podium cintăm, în Europa, 
America, in orice sală de concert am 
fi. atunci cînd prezentam muzica 
veche românească de o mare 
frumusețe, ori pagini preclasice 
scrise cu măiestrie polifonică, sau 
creații ale tinerilor compozitori 
români, dorim să arătăm res
pectul românilor pentru artă, pen
tru muzică, cum ne înțelegem misiu
nea de soli ai păcii, slujind arta su
netului. Festivalul european al prie
teniei pe care tara noastră l-a inițiat 
și ii găzduiește pledează pentru sen
surile adinei ale adevărului in artă, 
pentru dreptul oamenilor de pre
tutindeni de a avea deplin acces la 
valorile culturii, pentru consolidarea 
spiritului de colaborare, de pace, care 
poate oferi cadrul cel mai propice 
pentru pașii înainte spre civilizație".

Așadar, madrigaliștii au deschis 
spectacolul inaugural cu piesa corală 
„Cîntare României" — delicată o- 
frandă adusă pămîntului nostru drag, 
„casă de lumini, de bucurii". Au ră
sunat și „I vaggi fiori" de Palestrina, 
povestea troicii din „Drum de iarnă"

de Șebalin, „Focul dragostei" de Tho
mas Morley și neîntrecutele „Fluie
rase și buciume" de Mihai Moldovan, 
iscusită țesătură vocală, de la șuie
rătura abia auzită pînă la chiot, pină 
la invitația la joc înfocat.

Cîteva momente am fost în com
pania soliștilor Operei Române. Ma
ria Slătinaru și Gheorghe Crăsnaru, 
distinși cu premiul I Ia Festivalul 
„Cintarea României" (la pian Viori
ca Cojocarul.au cintat arii de Verdi. 
Delibes, pagini românești, precum 
„Comorile patriei mele" de Liviu Io- 
nescu, „Partidul, credința mea" de 
Claudiu Negulescu. A dansat Magda
lena Popa, dezvăluind încă o dată 
tainele unei arte de mare distincție.

în spectacolul inaugural, o altă for
mație de prestigiu : Orchestra de ca
meră „București", condusă de Ion 
Voicu. artist al poporului. A oferit 
auditoriului o strălucită interpretare 
a Concertului în si minor op. 3 nr. 10 
pentru patru viori și orchestră de Vi
valdi (soliști Ion Voicu, Varujan Co- 
zighian, alături de tinerele Mihaela 
Martin și Lenuța Ciulei). A strălucit 
„Intermezzo" în re major de Enescu, 
a căpătat distinse nuanțe Dansul va
lah din „Codex Caioni" de Doru Po- 
povici.

De fapt, această primă reprezenta
ție a fost un spectacol simbol, un 
ecou al „Cintării României". Au ur
cat pe podiumul Sălii mari a Pala
tului reprezentanți ai artei noastre 
Interpretative, profesioniști, alături 
de formații de artiști amatori, pre
miate în marele festival al muncii și 
creației. Astfel au apărut fetele de la 
Căminul cultural din Căpîlna de Jos 
— județul Alba, în cunoscutul Dans 
de pe Tîrnave, cu mersul lor legănat, 
cu desenul perfect al mișcărilor în
tretăiate de pauze expresive, destăi- 
nuind cu simplitate gîndurile celei 
care iubește. într-un iureș, cele 12 
perechi de dansatori de la Casa de 
cultură a sindicatelor din Piatra

Neamț au desfășurat o suită moldo-' 
venească colorată de strigături. da 
fluierături. Și-au strunit arcușurile șl 
au depănat melodii de pe Valea Mu
reșului instrumentiștii tarafului Casei 
de cultură de la Orăștie — județul 
Hunedoara.

Nu au lipsit oșenll din Negrești — 
Satu Mare, prin echipa de dansuri a 
sindicatului întreprinderii „Integrata 
de in și cînepă". Am admirat costume
le fetelor : pieptar cu pomnișori, cu 
partă (desene brodate), pindileul cu 
fodră (fustă brodată la poale), pog- 
mata (briu). zadia (sorț). Cel al bă
ieților : straița, uieșul cu perț (haina 
purtată pe umeri), dopul cu pană, 
gaciul (pantaloni cu poale brodate).

Au urmat dansatorii Cămi
nului cultural din Goicea Mare — 
Dolj, artiștii ansamblului „Timișul", 
de la Casa de cultură a munici
piului Timișoara, instrumentiștii or
chestrei populare a Căminului cultu
ral Didești — Teleorman.

Nu au lipsit nici dansatorii de Ia 
«indicatul întreprinderii de piese 
auto-Sibiu, nici „junii Sibiului”. Fe
tele și-au etalat podoabele, așa cum 
se obișnuiește pe valea Hîrtibaciului, 
catrințele (fustele țesute cu fir), briu- 
rile, iar băieții, mîndri cu șerparele 
lor (chimire), cu doareci, cu pălăriile 
cu pene.

Călușarii Căminului cultural Vflce- 
le — Olt au încheiat spectacolul inau
gural. S-au prins în joc 40 de flăcăi, 
chiar și micul călușar Dragnea Gicu, 
in vîrstă de 6 ani; ne-au de
monstrat ce înseamnă virtuozitate, 
cum se fac acele dificile mișcări pe 
care ei le numesc „pasărea", „rindu- 
nica legată de trei", „în genunchi”, 
„sîrbele încheiate".

Spectacolul inaugural a fost o gali 
a măiestriei. Artiști profesioniști și a- 
matori au demonstrat ce Înseamnă 
talent, virtuozitate, pasiune.

Smaranda OȚEANU ]

VLADIMIR FILIPOV KULAKOV directorul ERRO HEINONEN — pianist (Finlanda)

Teatrului academic de stat „Taras Sevcenko" 
din Kiev

„Sintem ineîntați să participăm

la o asemenea manifestare

internațională"
După părerea mea, Festivalul european al prieteniei 

face parte dintre acțiunile exemplare prin care se în
lesnesc cunoașterea realizărilor artei în diferite țări 
ale lumii, apropierea intre popoare. Cu atit mai mare 
este meritul românilor, inițiatorii acestei prestigioase 
manifestări, Schimbul de păreri, colaborarea, cunoaște
rea celor mai importante succese in artă, cunoașterea 

. temeinică a vieții cultural-artistice sint de mare im
portantă pentru noi. artiștii. Creația umanistă, ceea ce 
este mai valoros, mai semnificativ, specific in cultura 
și arta popoarelor respective contribuie la apropierea, 
la prețuirea reciprocă. Festivalul european al prieteniei 
de la București este un bun prilej pentru întărirea re
lațiilor de prietenie între popoarele noastre. Este, așa 
cum am spus, o acțiune utilă, bine venită.

Noi, slujitorii artei lirice, știm că publicul românesc 
iubește genul operei, baletului, că este un bun cunos
cător. Vrem să închinăm spectacolele noastre prie
teniei; ele să pătrundă in inimile spectatorilor, să con
tribuie la apropierea între oameni. Sintem inclntați că 
participăm la o astfel de manifestare internațională. 
Colectivul nostru, compus din 250 de persoane, răs
punde prin arta lui la această frumoasă invitație.

CUVÎNTUL JUDEȚELOR: „Vom contribui la opera
de refacere construind 5000 de apartamente în Capitală"

ANGAJAMENTELE SE ÎNDEPLINESC...

„Inițiativă minunată, care va avea

in mod sigur un larg ecou"
De cind mi-arn început cariera concertistici, după 

studii la Moscova, sub îndrumarea celebrului pianist 
sovietic Dimitri Bașkirov, am întilnit, In diverse con
cursuri interhăționale, instrumentiști din România. Ei, 
prin arta lor, deși foarte tineri, arătau că tn fara lor 
muzica este prețuită, ci școala interpretativă româ
nească a atins un înalt nivel, dispune de valori certe, 
adevărați virtuozi, capabili de performanțe artistice 
prestigioase. Am înțeles că publicul românesc iubețte 
muzica bună, al cărei mesaj mișcă inimile, înnobilea
ză spiritul. Viața culturală a acestei țări are o de
osebită efervescentă.

Iată-mă acum participant la Festivalul european al 
prieteniei, la București, capitala unei fări care iubește 
arta, respectă marile valori spirituale, o tară care în
chină acum o săptămină din viața ei artistică intil- 
nirii reprezentanților din 25 de țări ale lumii.

Fac în mod firesc legătura cu Conferința de la Hel
sinki și mă gîndesc că inițiativa minunată a României 
de a da prilej reprezentanților artei 
să aducă mesajul țărilor lor este un 
augur la conferința de la Belgrad.

Festivalul european al prieteniei, al 
zonanță în lume, arată clar poziția unei țări care iu
bește pacea, care dorește colaborarea și prietenia cu oa
menii de pe întreg pămintul.

de pretutindeni 
preludiu de bun

tinereții are re-

Un
(Urmare din pag.

act revoluționar
I)

DAR E MULT LOC PENTRU MAI BINE
în „Scînteia" nr. 10 821, din 4 iunie a.c.. am înfățișat preocupările 

a trei colective de constructori din județele Galați. Brașov. Mehedinți, 
care realizează în București sute de noi apartamente. Prezentăm 
astăzi răspunsurile unor factori de conducere din alte trei întreprinderi 
de constructii-montai. la întrebările :

1. Care este stadiul actual al lucrărilor ?
2. Ce metode de organizare a activității folosiți pen

tru intensificarea ritmului de construcție ?
3. Cu ce probleme de a căror soluționare depinde 

bunul mers al lucrărilor sînteți confruntați ?sînteți confruntați ?
Ing. Tamas Kovacs, sef de lu

crare din partea Trustului de con- 
strucții-montaj MUREȘ :

■| Construim în microraionul 8 
din cartierul Drumul Taberei 
cu 10 etaje. însumind 220 de 
mente ou cite două si trei 
Ne încadrăm cu strictețe în 
carea făcută, intenționînd ca

un bloo 
aparta- 
camere. 
planifi- 

____ _____ ___ _ ________ pînă la 
sfirșitul lunii iunie să realizăm etajul 
I, iar la una din cele 5 scări ale blo
cului să executăm in avans etajul al 
doilea.

2 Termenul de dare în folosință 
stabilit 
finind 

a unei
a întregului bloc este 
pentru sfirșitul acestui an. 
seama că durata normată 
astfel de lucrări este de circa 11 luni, 
iar noi trebuie să o realizăm în mai 
puțin de 9 luni, rezultă cu claritate 
sarcinile deosebite ce ne revin. Mun
ca celor 70 de lucrători de care 
dispunem este organizată în 
schimburi a cite 12 ore. iar 
program este riguros respectat, 
ționăm pentru realizarea structurii 
de rezistentă, concomitent cu exe
cutarea finisajelor interioare. ceea 
ce. practic, ne aduce un important 
cîștig de timp. Bineînțeles, efectivele 
de muncitori finisori vor fi supli
mentate corespunzător, pe măsură ce 
volumul acestor lucrări va spori. în 
cursul lunii următoare vom monta 
încă o macara. în afara celor trei 
pe care le Utilizăm acum, adică vom 
mări frontul de lucru cu 25 la sută.

două 
acest

Ac-

în sfîrsit. Întrebuințarea pe scară 
largă a cofraielor metalice, special 
confecționate pentru acest bloc, con
feră un randament înalt lucrărilor. 
Pe lingă economia de lemn și de for
ță de muncă, aceste cofraie dau po
sibilitatea certă a sporirii productivi
tății muncii cu aproape 70 la sută, 
comparativ cu cofraiele obișnuite.

J Pot spune că noi, constructorii 
mureșeni, sintem foarte mulțu
miți de sprijinul real si operativ pe 
care l-am primit pină acum din 
partea zecilor de întreprinderi bucu- 
reșiene cu care colaborăm. Nu 
îmi doresc decît ca această fruc
tuoasă colaborare să se desfășoare 
în continuare în bune condiții, pen
tru a ne putea îndeplini exemplar 
sarcinile ce ne revin, angajamentele 
asumate.

Ing. Dan Nistor, de la întreprinde
rea de constructii-montai 
MARE :

ț Județul nostru și-a 
sarcina să 
Taberei un bloc 
cu 10 etaje, cu un 
apartamente. La unul din tronsoane 
sintem la nivelul parterului, la altul 
am ajuns la etajul I. Ne-am propus 
ca. pină in prima jumătate a lunii iu
lie, să ne situăm cu lucrările pe aceste 
tronsoane la nivelul etajului IV. Prin 
montarea in zilele următoare a ce
lei de-a doua macarale, ritmul lucră
rilor va fi intensificat substanțial. .

SATU

asumat
Drumul 
de „U“

realizeze în
în formă 

total de 176 de

2 întregul program de execu
ție urmărește obiectivul major 
al realizării acestui bloc pină la 31 
decembrie a.c, dacă nu si mai de
vreme. Lucrăm in două schimburi a 
cite 12 ore si. pentru evoluția cit mai 
rapidă a execuției, am organizat bri
găzi complexe de muncitori, cuprin
zi nd toate meseriile de care avem 
nevoie. Trebuie remarcate controlul 
și îndrumarea exercitate permanent 
de cadrele tehnice ale șantierului, 
ceea ce elimină posibilitatea produ
cerii chiar si a celui mai mic „rebut" 
în producție. Nu întîmplător. între 
schimbul de zi si cel de noapte nu 
există practic nici o diferență in ceea 
ce privește ritmul și calitatea lucră
rilor executate. Pe plan tehnic, folo
sirea băilor spațiale — complet uti
late — furnizate de întreprinderea 
bucuresteană „Granitul". constituie 
nu numai o metodă de lucru avan
sată. de înalt randament, dar per
mite si reducerea duratei de execuție.

J Principala dificultate pe care 
o întîmpinăm constă în lipsa de 
ritmicitate a aprovizionării cu 
prefabricate. Solicităm furnizorului 
nostrij. tot întreprinderea „Granitul", 
să respecte riguros planificarea pe 
care ne-a cerut-o. să înlăture situa
țiile în care ne livrează altceva de
cît avem nevoie in fluxul normal al 
lucrărilor. Acționăm ne un spațiu 
foarte mic si. efectiv, nu avem unde 
depozita acele 
zilele 
pune 
O a 
orele
toți constructorii sint programați în 
același timp la cantină, se creează 
aglomerație, se pierde un prețios timp 
pe seama producției.

prefabricate primite 
trecute, dar pe , care le vom 
în operă peste o lună sau două, 
doua problemă este legată de 
de masă. Din cauza faptului că

Gheorghe Soroceanu, tehnician Ia 
Trustul de constructii-montai MARA
MUREȘ i

■j Cele trei blocuri de 10 etaje
pe care 
șeni le 
rei vor 
cite 3 si ■ 
cutie se < 
graficele

2 Potrivit graficelor noastre 
execuție , am hotărit ca pină 
data de 15 octombrie a.c. să 
nalizăm practic lucrările, urmind 
în perioada rămasă pînă Ia predarea 
blocurilor — planificată la sfîrsitul 
anului — să terminăm finisajele si 
celelalte lucrări „mărunte". Forțele de 
care dispunem în prezent — 80 de 
muncitori, la care se vor adăuga în 
curind alți 40 — sînt suficiente pen- 

• tru a înfăptui obiectivele propuse. Lu
crăm 24 de ore din 24, în două schim
buri prelungite. Volumul mare de ele
mente prefabricate mari ne care tre
buie să le montăm, inclusiv de băi 
spațiale, ne-a determinat să adop
tăm măsuri cuprinzătoare vizînd 
creșterea gradului de industrializare 
a lucrărilor. în acest sens, ne-am 
procurat un număr de 5 macarale, 
utilizăm cofrajele metalice.

J Este necesar ca întreprinde
rea bucureșteană „Granitul" să a- 
sigure o mai mare ritmicitate in 
livrarea elementelor prefabricate de 
fațadă. Sintem la curent cu eforturile 
făcute de furnizor pentru a intro
duce în profilul de producție acest 
nou tip de prefabricate, dar este ne
cesar ca această perioadă de ..ădan- 
tare" să se încheie cit mai rapid. Di
ficultăți serioase ne produc frecvent 
unele întreprinderi bucurestene care 
execută, in apropierea șantierului 
nostru, lucrări de electricitate, cana
lizare și drumuri. Nu o dată, am ră
mas ore în șir în „pană" de curent si 
am fost Duși în situația să ne oprim 
lucrul, sau fără apa necesară bunei 
funcționări a betonierei din apro
piere.

Ing. Cristian ANTONESCU

t constructorii maramure- 
inalță în Drumul Tabe- 

avea 264 de apartamente Cu 
4 camere. Lucrările de exe- 
derulează in concordantă 

întocmite.
CU

de
la 

H-
ca

izvorăsc din considerente teoretice, 
livrești, ci din practica experienței 
sociale. Orinduirea noastră a evo
luat in ritmuri pregnante, atit pe 
planul existenței sociale, cît și al 
conștiinței. Hotărirea sintetizează 
aceste schimbări in chip magistral. 
Creșterea impetuoasă a forțelor de 
producție, făurirea unei puternice 
baze materiale au determinat mu
tații profunde în sfera relațiilor de 
producție, asigurind creșterea necon
tenită a nivelului de trai mate
rial și cultural al tuturor oamenilor 
muncii ; ca urmare a lichidării ex
ploatării s-a transformat radical 
structura socială a tării. întregul 
popor participînd. sub conducerea 
clasei muncitoare, la edificarea noii 
orinduiri; se realizează deplin prin
cipiul constituțional al dreptului la 
muncă. îndatorire de onoare ce ca
racterizează transformările sociale pe
trecute; învățămîntul, știința, cultura 
cunosc un avînt fără precedent; s-au 
produs importante transformări ale 
conștiinței, afirmîndu-se tot mai pu
ternic trăsăturile omului nou; pe 
baza dezvoltării democrației socia
liste s-a creat un cadru nou. supe
rior, de respectare a normelor de 
conviețuire socială; unitatea moral- 
politică a Întregului popor în jurul 
partidului, a secretarului său general, 
s-a verificat în toate împrejurările, 
fericite sau grele, care au avut loc.

Societatea noastră dispune in pre
zent de o asemenea forță de influen
țare obștească, incit procesul de re
educare a persoanelor care săvîrșesc 
încălcări de lege ce nu au un grad 
ridicat de pericol social să se poată 
desfășura prin muncă în unități eco
nomice de producție. Hotărirea chea
mă toate organizațiile obștești să-și 
intensifice activitatea educativă în 
scopul prevenirii si combaterii aba
terilor si încălcărilor legii, stabilește 
ca regulă a judecării si sancționării 
abaterilor comise de minori între 
14—18 ani ca acestea să se asigure 
de către colectivele în care ei mun
cesc sau învață, iar ca regulă a re
educării tinerilor între 18—21 de ani 
care comit abateri — prestarea mun
cii în unitățile în care sint încadrați; 
și pentru infracțiunile care nu au 
un pericol social deosebit, comise de 
persoane care au depășit vîrsta de 18 
ani. hotărirea prevede executarea 
pedepsei corecționale. de regulă, 
prin muncă. în mijlocul colectivelor 
de oameni ai muncii.

Sînt elemente ce asigură finalitatea 
educativă a normelor de drept. Nici 
o știință a dreptului bazată pe reali
tățile societăților divizate în clase an
tagoniste nu putea să prevadă un

transfer de o asemenea amploar». 
Numai unitatea de interese și scopuri 
a societății noastre, numai realitatea 
că aceste colective sint formate In 
moa precumpănitor din oameni co- 
recți, activi, bine informați, bina 
educați, numai dispariția dezintere
sului egoist fată de destinul concetă
țeanului se puteau constitui in forța 
de influențare de care vorbește ho- 
tarirea și care face posibil acest 
transfer impresionant de atribuții. 
Măsurile întreprinse in ultimii ani. la 
Inițiativa si din indicațiile conducerii 
partidului, personal ale tovarășului 
Nlcolae Ceausescu, privind creșterea 
rolului opiniei publice în Influența
rea comportării tuturor membrilor 
societății, asigurarea respectării lega
lității și reeducarea prin muncă în 
cadrul normal a celor ce au corni» 
abateri au probat în mod foarte con
vingător virtuțile si posibilitățile e- 
ducative ale obștii, spiritul de răs
pundere al membrilor ei fată de com
portarea tuturor celorlalți.

Iată condițiile in care are loc acest 
transfer considerabil de atribuții, 
creîndu-se un adevărat nou sistem 
al influentei educative si de reedu
care. Superioritatea lui este lesne d» 
dedus. Nu poate fi comparată efi
cienta educativă a mediului de mun
că si viată normală cu rezultatei» 
muncii educative desfășurate prin 
privarea de libertate. în unitățile d« 
producție s-au si constituit colectiv» 
cu răspunderi precise, 
ne. se înțelege, nu va 
de autentic organism 
a pașilor în viată. Ele 
tioneze nu numai In 
program, ci să aibă o asemenea com
ponentă si posibilitate de influențare, 
Incit să se preocupe de conduita ge
nerală a celor cu reminiscențe în 
mentalități, în comportare.

Pornind de la aceste realități, noi, 
judecătorii, ne propunem să intensi
ficăm si mai mult activitatea de pre
venire și combatere a abaterilor și a 
încălcărilor de lege, să împletim 
mai strins activitatea justiției cu 
aceea a colectivelor de oameni al 
muncii, a organizațiilor socialiste, a 
organizațiilor obștești, pentru ca. In 
mod unitar și consecvent, șă reali
zăm sarcina de mare răspundere ce 
ne revine — îndreptarea celor ce au 
săvirșit anumite încălcări ale legii. 
De asemenea, vom manifesta o griiă 
sporită pentru promovarea, in conti
nuare, a principiilor eticii si echită
ții socialiste în întreaga activitate de 
aplicare a leg i, inclusiv sancționarea 
celor ce comit fante grave, punînd 
accentul pe reeducarea prin muncă a 
celor vinovați, cu încredere în filo
nul de sensibilitate si umanitate car» 
există, practici in. fiecare conștiință.

a căror misiu- 
fi onorifică, ci 
de îndrumar» 
trebuie să ac- 
cele 8 ore da

Cojocarul.au
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COMUNICAT 
privind rezultatele preliminare 
ale recensămintului populației 

si al Incuintelnr din 5 ianuarie 1977
(Urmare din pag. I) mare, fată de recensămîntul din 1966,
---------------------------  cu 2 931 mii persoane (40,1 la sută), 
locuințelor din 5 ianuarie 1977. popu- In timp ce populația rurală era mai
tatia din mediul urban a fost mai mică cu 475 mii persoane (4,0 la sută).

Populația din mediul urban si mediul rural

5 ianuarie 1977 15 martie 1966
Numărul 

populației
Structura 

în %
Numărul 

populației
Structura 

in %
TOTAL 21 559 416 100,0 19 103163 100.0Urban •) 10 236 846 47,5 7 305 714 38.2Rural 11 322 570 52,5 11 797 449 61,8

*) In mediul urban, la recensămin- 
tul 'fn anul 1966 s-a cuprins popu- 

raselor si populația unui nu- 
m.r ae 238 localități asimilate ora
șelor (conform H.C.M. 1 492/1966), iar 
ia recensămîntul din anul 1977 s-a 
cuprins populația municipiilor, ora
șelor si a comunelor suburbane.

De la data recensămintului din 
anul 1966, numărul orașelor a crescut 
cu 53. iar un număr important de 
orașe s-au extins. Ca urmare a spo
rului natural al populației și. într-o 
măsură importantă, prin atragerea

Populația municipiilor eu peste 100 000 locuitori

Municipiul
5 ianuarie 1977

15 martie
1966fără comune 

suburbane
cu comune 
suburbane

București 1 807 044 1 934 025 1 366 684
Timișoara 268 785 282 691 174 243
Iași 264 947 284 308 161 023
Cluj-Napoca 262 421 262 421 185 663
Brașov 257 150 262 041 163 345
Constanta 256 875 290 226 150 276
Galati 239 306 246 501 151 412
Craiova 222 399 249 461 148 711
Ploiești 199 269 254 592 146 922
Brăila 194 633 199 891 138 802
Oradea 171 258 181 709 122 534
Arad 171 110 195 423 126 000
Sibiu 151 120 169 692 109 515
Tîrgu Mure» 130 051 152 561 86 464
Bacău 126 654 149 769 73 414
Pitești 123 943 165 387 aii 60113
Satu Mare 103 612 103 612 68 246
Baia Mare 100 992 117 557 62 658

Populația unui număr de 12 mu
nicipii și orașe care au cunoscut o 
putersică dezvoltare economico-so- 
cială in ultimul deceniu este astăzi 
de peste două ori mai mare decît 
In anul 1966 : Bălan (de 2.6 ori), Slo
bozia și Rîmnicu Vilcea (de 2,4 ori), 
Motru, Slatina. Vaslui, Plopeni (de 
2,2 ori), precum și Mangalia. Zalău.

IV. Structura populației pe naționalități
In conformitate cu documentele 

Plenarei C.C. al P.C.R. din 14 apri
lie 1976 și art. 4 din Decretul Con
siliului de Stat nr. 145/1976 privind 
efectuarea recensămintului popu
lației și al locuințelor, în spiritul po
liticii principiale a partidului nostru 
In problema națională, fiecare cetă
țean și-a declarat în deplină liberta
te apartenența la o naționalitate sau 
alta. Comisiile de recensămînt și 
personalul de recenzare au asigurat

Populația pe naționalități la recensămîntul din 5 ianuarie 1977

Naționalitatea Numărul Structura
declarată persoanelor în %

Tn»a.l pop’ -magistrată
21 559 418 100,000

Roii 19 001 721 88.137
Artni 644 0.003
Maoromâni 1 179 0.005
Maari 1 705 840 7,912Sec 1 064 0.005
Gernl 348 444 1,616
Saș; 5 930 0.028
Șvă 4 358 0.020
Țlg« 229 986 1,067
Ucrinl 54 429 0,252Rute 988 0,005
Sîrbi 34 034 0.158
Crea 7 617 0.035
Blovt 707 0.003
Ruși 20 653 0.096
Lipol 11 494 0.053
Evrei 25 686 0.119
Tătar 23 107 0.107
Slova 22 037 0.102
Turci. 23 303 0,108
Bulga. 10 467 0.049
Cehi 7 756 0,036
Greci 6 607 0.031
Polone 4 756 0,022
Armen 2 436 0.011
Alte nionaltățl 4 141 0,019
Nedețlați 62 •)

•) Sb 0,01%

Toți :eăteni tării, fără deosebire 
de natiiaiitatf cu drepturi și înda
toriri <țale. cesfintite prin Consti
tuție. ii consa<ă întreaga lor putere 
de mură și ciatie prosperității pa

I. Inamica fundului de locuințe
Dez’oltrea onstrucțiilor de lo

cuințe c| part integrantă a pro
gramului partdului si statului de 
rid icre ncontmită a nivelului de 
trai J poulatiei. s-a concretizat în 
șpori’ea. a de an, a fondului de lo

unui număr tot mai mare de locuitori 
de la sate, a crescut populația muni
cipiilor și orașelor existente, cu deo
sebire a orașelor mari si mijlocii. Un 
număr de 8 municipii (București. Ti
mișoara. Iași. Clui-Napoca. Brașov, 
Constanta. Galati si Craiova) au astăzi 
peste 200 mii locuitori, în timp ce in 
anul 1966 nici un municipiu. în afa
ră de București, nu depășea acest 
număr de locuitori; un număr de 5 
municipii au o populație cuprinsă 
între 150—200 mii locuitori, iar alte 
5 municipii au între 100—150 mii 
locuitori.

Tîrgoviște, Pitești si Miercurea Ciuc 
(de 2,0—2,1 ori). Se remarcă faptul 
că între acestea se găsesc 8 orașe 
reședință de județ. De asemenea, 
populația a crescut în proporții în- 
seipnate și în municipiile: Constan
ta și Bacău (de 1.7 ori). Iași. Galati, 
Baia Mare și Brașov (de 1.6 ori).

toate condițiile ca fiecare persoană 
să-și poată declara liber naționalita
tea de care aparține. Din cei 
21 559 416 cetățeni înregistrați la re
censămîntul din 5 ianuarie 1977, s-au 
declarat de naționalitate română 
19 001 721 locuitori, reprezentînd 
88,137 la sută din populația țării, iar 
2 557 695 locuitori (11,863 la sută) 
s-au declarat că aparțin altor na
ționalități.

triei comune — Republica Socialistă 
România — înfăptuirii politicii înțe
lepte a Partidului Comunist Român 
de dezvoltare economico-socială sus
ținută a tării.

cuințe. în creșterea gradului de do
tare a locuințelor cu instalații si alte 
elemente de confort. în satisfacerea 
mai deplină a cerințelor de spațiu 
locativ ale diferitelor categorii de 
populație.

COMISIA CENTRALĂ PENTRU RECENSĂMÎNTUL POPULAȚIEI Șl AL LOCUINȚELOR

Din datele recensămintului rezultă 
că. la 5 ianuarie 1977. în întreaga 
tară existau 6 373 185 locuințe, din

Fondul de locuințe pe categorii de localități la recensămintele 
din anii 1977 și 1966

Anul
Numărul 

locuințelor
— mii —

Numărul 
camerelor 
de locuit 
— mii —

Suprafața 
camerelor 
de locuit 

— mii mp —

TOTAL 1977 6 373,2 13 969,8 188 040,5
1966 5 380.3 10 872,8 148 453,7
% 118,5 128,5 126,7

Municipii și orașe 1977 2 712,3 5 962,2 83 590,7
1966 1 831,5 3 528,6 51 910,9
% 148.1 169,0 161,0

Comune si comune 1977 3 660,9 8 007,6 104 449.8
suburbane 1966 3 548 8 7 344,2 96 542,8

% 103,2 109.0 108.2

în perioada 1966—1976, fondul de 
locuințe a înregistrat o creștere în
semnată. de aproape 1 milion locuin
țe (18,5 la sută), in municipii și 
orașe creșterea fiind de 880,8 mii 
(48,1 la sută) locuințe.

Județul
1977 Anul 1977 față de anul 1966 în %

Număr Suprafața 
locuințe camerelor Număr 

locuințe Suprafață Număr 
populație- mii - - mii. mp -

TOTAL 6 373,2 188,0 118,5 126,7 112,9
Alba 116.9 3.4 112,6 122,0 107,0
Arad 159,6 5,5 105.8 116,2 106,5
Argeș 193,1 4.9 125,0 134,4 119,3
Bacău 191,5 5,7 117,0 123,5 111,6
Bihor 191,2 5,8 113,1 117,9 107,9
Bistrița-Năsăud 77,5 2,5 110,1 109,0 106,2
Botoșani 136,4 3,5 107,4 115,3 99,7
Brașov 159,0 5.0 131,2 139,0 131,7
Brăila 105,8 3,2 114,7 114,7 111.2
Buzău 156.7 4,6 110,8 117,8 105,7
Caraș-Severin 112.4 3,5 114,4 120,6 107,5
Cluj 202.1 6,1 123,2 134,3 113,6
Constanta 163,6 5,3 137,9 142,8 130,7
Co vas na 63,6 1.8 120,7 113,5 112,5
Dîmbovița 150,9 3,9 116,8 124,0 117,1
Dolj 219,9 6,7 115.6 122,1 108,6
Galati 162,5 4,8 127,2 131,3 122,6
Gori 112.0 2,8 119,6 127,3 116,8
Harghita 98,3 2,8 122.1 117,3 115,5
Hunedoara 156,9 4,6 125,1 135,4 108,4
Ialomița 109,4 3,3 112,3 123,4 102,7
Iași 193,9 5,1 121,1 132,6 117,8
Ilfov 226,7 6,6 103,7 110,4 103,1
Maramureș 132.8 '< >, 3,9 124,0 123,0 115,2
Mehedinți 107,1 2,9 113,2 117,5 104,0
Mureș 179.8 3,3 115,5 118,3 107,8
Neamț 154,1 4.5 118,3 128,5 113,2
Olt 154.1 4.2 115,1 131,8 108,9
Prahova 242.2 7,5 117,1 135.7 116,6
Satu Mare 109,4 3.3 118,2 122,5 109,6
Sălaj 81.1 2,4 112,4 119,4 100,5
Sibiu 130,7 4.3 115,0 126,6 116,1
Suceava 178,9 5,0 116,0 121,3 110,7
Teleorman 152.5 4,2 108.0 121,0 100,3
Timiș 207,8 7,2 118,9 125,2 114,7
Tulcea 74,3 2,4 116.9 118,0 107,5
Vaslui 130.6 3.4 109,6 115,2 101,2
Vilcea 137.1 3.3 119,8 130,1 112,4
Vrancea 115,4 3,4 113,7 119,4 105,2
Municipiul București 625.4 19,4 138,1 156,2 133,2

Creșterea fondului de locuințe se 
reflectă concludent în scăderea gra
dului de aglomerare a locuințelor si 
în creșterea suprafeței camerelor de 
locuit ce revine. în medie, pe o per
soană. , Pe ansamblul tării, numărul 
persoanelor ce reveneau, in medie, 
pe o locuință este în scădere fată de 
anul 1966 (3,3 fată de 3.5 persoane 
pe o locuință) : în municipii si orașe, 
această medie s-a redus de la 3.4 în 
anul 1966. la 3,2 in anul 1977. O în
semnată îmbunătățire a condițiilor 
de locuit s-a produs prin creșterea 
suprafeței camerelor de locuit ne o

Dinamica dotării locuințelor cu instalații Ia recensămîntul din anul 1977, 
fată de recensămîntul din anul 1966

Anul 1966 - 100

TOTAL Municipii 
si orașe

Comune 
si comune 
suburbane

Numărul locuințelor ali
mentate cu ană din re
țeaua de distribuție
Numărul locuințelor do-

188,2 179,1 295.1

tel Vt? CLI .
— instalație electrică 208,2 166,4 273,1
— încălzire prin cen-

trală termică sau ter- 433,5 511.7moficare 434,9
— încălzire prin sobe

cu eaze 111.1 109.6 116.0

Datele de mai sus pun In evidentă 
faptul că numărul locuințelor dotate 
cu instaiatie de energie electrică s-a 
dublat, iar al locuințelor înzestrate 
cu instalații de încălzire centrală a 
crescut de peste 4,3 ori. asigurîndu-se 
condiții de viată tot mai civilizate 
oamenilor muncii.

★
Potrivit hotărîrii Comitetului Poli

tic Executiv al C.C. al P.C.R.. se dau 
publicității rezultatele preliminare 
ale recensămintului. obținute prin 
centralizarea operativă a principale
lor date și informații, urmind ca, 
după prelucrarea definitivă. toate 
datele înregistrate cu prilejul recen
sămintului populației și al locuințe
lor să fie publicate.

Conturînd un măreț tablou social 

care 2 712 320 în municipii si orașe,
228 452 în comune suburbane și 
3 432 413 în comune.

în toate județele tării s-a înregis
trat o creștere a fondului de locuin
țe. în strînsă legătură cu dezvoltarea 
economică si sporirea numărului 
populației.

persoană. în 1977 revin — în muni
cipii si orașe — în medie pe o per
soană. 9.6 mp suprafață de locuit, 
fată de 8.4 mp în anul 1966 : in co
mune. suprafața camerelor de locuit 
pe o persoană înregistrează creșteri 
de la 7,7 mo in anul 1966. la 8.3 mp 
în anul 1977.

Dezvoltarea susținută a fondului 
de locuințe si extinderea lucrărilor 
edilitar-gospodăresti au asigurat 
sporirea gradului de confort al 
populației din municipii, orașe și co
mune.

al României anului 1977 — anul ani
versării centenarului Independenței 
de stat — concluziile optimiste ale 
recensămintului din 5 ianuarie a.c.
— motiv de profundă mîndrie patrio
tică pentru fiecare cetățean al tării
— constituie o elocventă dovadă a 
justeței și realismului întregii politici 
a partidului nostru, orientată con
secvent spre dezvoltarea și moder
nizarea susținută a forțelor de pro
ducție, a economiei și ridicarea bu
năstării materiale și spirituale a tu
turor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate. în strînsă con
cordantă cu vastul Program de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămîntul patriei 
noastre.

Excelenței Sale Domnului LEO TINDEMANS
Primul ministru al Belgiei

Cu prilejul relnvestirii Excelenței Voastre în funcția de prim-minisțru 
al Belgiei, vă adresez. în numele guvernului român și al meu personal, sin
cere și cordiale felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare existente 
între cele două țări ale noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în inte
resul ambelor popoare, al cauzei păcii și securității în Europa si în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, luni, pe Giorgio Postal, subse
cretar de stat pentru problemele cer
cetării științifice, membru al guver
nului Italiei, și pe Carlo Ciliberto, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, care se află 
în țara noastră cu prilejul deschiderii 
expoziției „Italia — știință și tehni
că". Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte privind dezvoltarea relațiilor 
româno-italiene în domeniul științific 
și tehnic, extinderea colaborării din
tre cercetătorii și lucrătorii români și 
italieni in acest domeniu.

La primire a luat parte Ion Ursu.

COMUNICAT COMUN 
privind vizita delegației Partidului Laburist 

din Marea Britanie în Republica Socialistă România
între 8 și 12 iunie a.c„ o delegație 

a Partidului Laburist din Marea 
Britanie, formată din Ron Hayward, 
secretar general al partidului. Sam 
McCluskie. membru al Comitetului 
Național Executiv al partidului, 
secretar national al Uniunii sindi
catelor marinarilor. John Cartwright, 
deputat, membru al Comitetului Na
tional Executiv al partidului, repre
zentant al organizațiilor socialiste și 
cooperatiste, și Jenny Little, secre
tarul departamentului international 
al partidului, a făcut o vizită in 
România, la invitația Comitetului 
Central al P.C.R.

în timpul șederii în România, de
legația a vizitat unele obiective e- 
conomice și social-culturale din 
București si Ploiești, cu care prilej 
a văzut realizările obținute de po
porul român in dezvoltarea econo
mică și socială a tării. în edificarea 
noii societăți.

Delegația a fost primită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Delegația Partidului Laburist din 
Marea Britanie a avut, de aseme
nea. convorbiri cu o delegație a 
Partidului Comunist Român, formată 
din Ilie Verdet. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
și Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă de prietenie și 
respect reciproc, au prilejuit efec
tuarea unui schimb de păreri asupra 
preocupărilor actuale ale celor două 
Partide, precum șl asupra unor pro
bleme ale mișcării muncitorești și 
ale situației internaționale.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Laburist din Marea Britanie au 
subliniat hotărirea lor comună de a 
amplifica relațiile lor reciproce pe 
baza deplinei egalități în drepturi și 
respectului reciproc.

Cele două partide și-au manifestat 
dorința de a contribui la dezvoltarea 
in continuare a raporturilor dintre 
România și Marea Britanie. atît pe 
plan bilateral — in domeniile politic, 
economic, tehnico-științific și cultu
ral — cit și pe plan multilateral, in 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
generale a păcii, destinderii și înțe
legerii în Europa și în lume.

în cadrul schimbului de păreri s-au 
relevat complexitatea situației inter
naționale actuale și voința popoare- 
îor de pretutindeni de a fi libere si 

B B B B B B

Participare largă, democratică, în spiritul exigențelor unei reale competiții
(Urmare din pag. I)
viata României de azi, procesul de 
edificare socialistă, de către toți fiii 
patriei, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, în limbajul co
mun al idealurilor înalte ale comu
nismului.

în al doilea rînd, alăturarea ama
torilor și a profesioniștilor — depar
te de a accentua diferențele de mă
iestrie — a avut darul să sublinieze 
omogenitatea culturii noastre con
temporane, dispariția — gîndită și 
consecvent urmărită prin coerenta 
acțiune a comuniștilor, incepind încă 
de la relativ de mult încheiata alfa
betizare a întregii populații — a „ce
lor două culturi" de retrogradă a- 
mintire, a așa-ziselor „culturi alter
native" sau „subalterne", pentru a se 
face loc unor manifestări de înalt 
fior estetic și civic, in care vechile 
prejudecăți legate de bănuita pră
pastie dintre artele „majore" și cele 
„minore" se spulberă cu fiecare gest 
efectiv pe scenă, pe ecrane, în ex
poziții. în biblioteci sau cenacluri.

Orice om care depune o activitate 
într-o echipă artistică tinde să de
vină, fără îndoială, un creator de 
cultură, un intelectual, indiferent 
de profesia de bază. pentru că 
această activitate este îndrumă
toare, educativă, iar dacă talentul și 
stăpinirea desăvîrșită a unor mijloa
ce, a unor tehnici specifice înseamnă 
un plus de luat în seamă devine și 
un veritabil artist. Astfel, Festivalul 
„Cîntarea României" trebuie consi
derat expresia unui popor aflat pe o 
treaptă de intelectualitate difuză, tot 
mai larg răspîndită, adică un popor 

președintele Consiliului National pen
tru Știință și Tehnologie. A partici
pat, de asemenea, Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei in Româ
nia.

★
în timpul șederii în tara noastră, 

Giorgio Postal a avut, de aseme
nea. convorbiri cu președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie. Cu acest prilej s-a con
venit să se întreprindă noi acțiuni 
pentru dezvoltarea in continuare a 
programului de cooperare în spiritul 
recentelor înțelegeri la nivel înalt 
dintre România si Italia.

independente, de a fi stăpîne pe pro
priile resurse și bogății naționale, de 
a-și hotărî singure calea propriei dez
voltări economice și sociale, fără nici 
un amestec din afară, și de a desfă
șura o largă colaborare internațio
nală pe baze echitabile. în condiții 
de pace și securitate.

Reafirmînd adeziunea lor la cauza 
securității și colaborării in Europa, 
cele două părți speră că apropiata 
reuniune de la Belgrad se va desfă
șura în spirit constructiv și va în
treprinde pași pozitivi în direcția 
transpunerii în viată a tuturor preve
derilor Actului final al Conferinței 
de la Helsinki, va îmbunătăți atmo
sfera politică, va lărgi schimburile — 
economice, tehnico-ștlintifice. cultu
rale. precum si in probleme de ordin 
umanitar. între toate statele conti
nentului, va realiza progrese reale pe 
linia dezangajării militare și dezar
mării in Europa.

Ambele partide consideră că des
tinderea trebuie să reprezinte un pro
ces cuprinzător, de care să beneficie
ze toate țările și continentele globu
lui. în acest sens, ele au scos in evi
dentă importanța eliminării surselor 
de încordare și conflict, a reglemen
tării pașnice, pe cale politică, a pro
blemelor potential periculoase dintre 
state, a înfăptuirii unor pași efectivi 
în direcția dezarmării generale, a 
dezarmării nucleare. O cerință de 
prim-ordin a stabilității și destinderii 
internaționale o reprezintă ridicarea 
nivelului de trai în țările mai puțin 
dezvoltate, lichidarea împărțirii lumii 
în țări bogate și țări sărace prin rea
lizarea unei noi ordini economice pe 
plan mondial. Soluționarea în intere
sul tuturor popoarelor ă marilor pro
bleme ale contemporaneității reclamă 
întărirea rolului și eficacității Orga
nizației Națiunilor Unite, asigurarea 
participării directe, pe baze democra
tice, a tuturor' statelor, mari și mici, 
la dezbaterea și reglementarea pro
blemelor majore ale lumii contem
porane.

Totodată. ambeCe partide sint de 
părere că. in condițiile actuale ale 
vieții internaționale, se impun am
plificarea dialogului și întărirea co
laborării tuturor partidelor și forțe
lor progresiste, pentru a împlini as
pirațiile popoarelor, pentru a pune 
capăt politicii de forță și amenințare 
cu forța, pentru instaurarea unor re
lații noi între state, bazate pe res
pectarea independentei și suverani
tății naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajuflui reciproc, pentru construi
rea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

înzestrat și educat întru cultură și 
artă, pe însuși făgașul teoretico- 
practic trasat de materialismul dia
lectic și istoric.

Se cuvine a mai fi subliniat un 
aspect esențial : festivalul pune în- 
tr-un fecund raport creativ tradiția 
și inovația, asimilează marile cu
ceriri ale culturii și artei noastre 
străvechi și le imbină eficient cu 
proaspăta spiritualitate socialistă 
într-o sinteză viguroasă. „Cîntarea 
României" este o ilustrare pal
pabilă, în imagini sensibile, convin
gătoare, a vitalității orinduirii socia
liste ca încununare firească, nece
sară, a întregii evoluții istorice a na
țiunii române.

Cu asemenea acumulări și valori
ficări de elemente din istorie și din 
actualitatea imediată, cu angajarea 
celor mai autentice resurse de gindire 
și simțire populară, cu înaltul său 
grad de intelectualitate, Festivalul 
„Cîntarea României" așază în mie
zul său de foc omul, constituie o ini
țiativă fundamental umanistă. E vor
ba de omul istoricește determinat, 
desigur, ca rezultantă a creșterii sale 
în condițiile societății socialiste 
multilateral dezvoltate, într-un a- 
numit ansamblu de raporturi so
ciale, adică omul a cărui filo
zofie și fericire individuală să se 
armonizeze perfect cu filozofia și fe
ricirea colectivității. Așa cum îl de
finea, cu putere emblematică, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- 
vintarea la recenta Conferință națio
nală a scriitorilor : „Ce va fi omul 
nou ? Ce fel de om vreți să creați ? 
Vrem să creăm un om drept, un om 
cinstit, un om care să se preocupe și

Cronica zilei
4 Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Filipine. ambasadorul acestei 
țări la București. Leticia Ramos Sha
han!. a oferit luni o recepție.

Au participat Ion Pătan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, George Maco- 
vescu. Suzana Gâdea. Nicolae Nico- 
laescu. miniștri. Nicolae Ștefan, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior si cooperării economice 
internaționale, președintele Asociației 
de prietenie româno-filipineză. Ta
mara Dobrin. vicepreședinte al Con
siliului Culturii si Educației Socia
liste. reprezentant! ai conducerii 
unor ministere, instltutiî de artă si 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alti 
membri ai corpului diplomatic.

★
Ministrul afacerilor externe. Geor

ge Macovescu, a adresat ministrului 
afacerilor externe al Belgiei. Henri 
Simonet, o telegramă de felicitare 
cu ocazia numirii sale în această 
funcție.

★
Luni la amiază a avut loc în 

Capitală vernisajul expoziției de 
carte din Filipine. ocazionată. de săr
bătorirea celei de-a 79-a aniversări a 
proclamării independentei acestei 
țări. Expoziția — au subliniat, cu 
prilejul festivității de deschidere, 
Angela Popescu Bediceni. directorul 
Bibliotecii centrale de stat, și Le
ticia Ramos Shahani, ambasadorul 
Filipinelor la București — este o 
expresie elocventă a colaborării 
româno-filipineze, a relațiilor cultu
rale trainice existente între cele două 
țări, în cadrul cărora cartea este și 
ea un mesager al prieteniei si bunei 
înțelegeri.

★
Luni au Început în aula Bibliotecii 

centrale universitare din București 
lucrările simpozionului „Tehnologii 
eficiente pentru reducerea consumu
lui de metal", o importantă manifes
tare științifică, organizată sub egida 
Consiliului National pentru Știință și 
Tehnologie în colaborare cu Ministe
rul Educației și învățământului. Mi
nisterul Industriei Construcțiilor da 
Mașini și Ministerului Industriei Me
talurgice. (Agerpres)

Acord romăno-ungar 
in domeniul poștelor 
și telecomunicațiilor

La Ministerul Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor a fost semnat, 
luni, Acordul între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Populare Ungare privind 
colaborarea și cooperarea în domeniul 
poștelor și telecomunicațiilor.

Documentul a fost semnat de 
Gheorghe Airlnei, adjunct al minis
trului transporturilor și telecomunica
țiilor, și Dezsd Horn, adjunct al mi
nistrului comunicațiilor și poștelor din 
R. P. Ungară. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de li, 

16 și 17 iunie. In tară : Vreme in gene
ral instabilă. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea 
și caracter de aversă, însoțite de des
cărcări electrice, mai frecvente In ju
mătatea de nord a țării și in zona de 
munte. Vintul Va sufla slab pînă la 
potrivit. Intensificări locale de scurtă 
durată, pînă la 40—50 k m pe oră, se vor 
produce in zona de munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între io șl 
18 grade, iar maximele între 20 șl 28 
de grade, local mal ridicate în sudul 
țării. Izolat, condiții de grindină. In 
București : Vreme ușor instabilă, cu cer 
temporar noros. Ploi sub formă de a- 
versă, îndeosebi după-amlaza. Vînt slab, 
pînă la moderat, temperatura ușor va
riabilă.

de el și de semenii lui, care să înțe
leagă că solidaritatea socială este 
condiția dezvoltării națiunii, condiția 
independenței, bunăstării și fericirii", 

în acest sens, al formării omului nou, 
al omului uman, Festivalul „Cîntarea 
României" a jucat și va juca un rol 
deosebit de important și de complex, 
întrucit îl educă pe om întru artă atit 
prin oferta unui beneficiu artistic, ca 
spectator sau lector, cit mai ales prin 
practicarea nemijlocită a artelor. 
Festivalul arată astfel și nete
meinicia temerii că democratiza
rea artei conduce, în chip „fa- 
tal", la denivelări și vulgarizări: 
dimpotrivă, prin ceea ce a pro
dus mai valoros, această amplă 
competiție susține necesitatea și po
sibilitatea lucrului de calitate înaltă, 
promovează opera care are cu ade
vărat ceva de spus într-o modalitate 
efectiv originală, proaspătă, auten
tică. De aici necesitatea de a acorda 
în continuare o mare atenție spiritu
lui, de concurs, de întrecere, astfel 
incit și in acest domeniu caracterul 
democratic să se îmbine strins eu 
valoarea, calitatea cit mai înaltă a 
participării. Aprinsă la seînteia Con
gresului educației si al culturii so
cialiste. din inițiativa secretarului 
general al partidului nostru, această 
flacără de inteligentă, talent si ome
nie românească a festivalului va 
arde peste decenii, spre gloria pa
triei socialiste, a culturii si civiliza
ției ei. de o aleasă plămadă. O fla
cără la lumina căreia se vor contura 
mai bine valorile cunoscute si se vor 
descoperi mereu altele. proaspete, 
inedite, din cele mai neașteptate 
colturi ale tării.

co-

progr,ul j
8,00 Teleșcoa

10,00 p"‘șOiIOtfnaeImuIul pentru
11.20 Melodii p.,ara
11.30 Lecturi TU
12.05 Teu>x
12,10 Inchwtesța , .
16.00 Telex ogramului 

. ‘ 16.05 Teieșcoal.
' 16,35 Curs de

17 05 La volar engleză
17.20 Vîrsțeie ogiey, 

^g£^
18,S0 Melodii poui1..

------- ------ ------ --------- -

lv.crătorll

18.40 Salgotarjan — oraș renăscut
18.50 întrebări șl răspunsuri
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Reflector
20.10 Seară de teatru : „Ifigenta in 

Taurida" de G. W. Goethe.
21.40 Orizont tehnico-științific
22,00 „Cîntarea României". Forma

ții laureate ale festivalului 
național

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL II

19.50 Caietele de front ale pictoru
lui Nicolae Grlgorescu

20,00 Muzică de cameră
20,45 Viața economică a Capitalei
21.10 Telex
21.15 Tineretul Capitalei
21,35 Inscripții pe celuloid
22,00 Refrene lirice — „Mai scrie-mi, 

mamă, o scrisoare"

• BUZĂU „Nedeia Drăgăicii", 
serbare populară ce prefațează 
desfășurarea secerișului, s-a 
păstrat și îmbogățit in anii so
cialismului cu valențe noi. Du
minică, alaiul celor 3 000 artiști 
populari din comunele județului 
a pornit, după datină, din centrul 
civic al Buzăului spre scena în 
aer liber din apropierea zonei 
industriale, unde s-a desfășurat 
un impresionant spectacol fol
cloric, la care, în final, au fost 
premiate costumele populare. 
Respectînd tradiția, după ser
bare și-a deschis porțile și Tîr- 
gul Drăgăicii. în incinta special 
amenajată cu pavilioane și stan
duri. atelierele cooperației meș

teșugărești și de consum, indus
tria locală au prezentat expozi
ții cu vinzare, unde publicul a 
luat cunoștință cu o variată 
gamă de bunuri de larg consum 
realizate în unitățile proprii. 
(Mihai Bâzu). • SĂLAJ. în 
comuna Bocșa, la locul de 
naștere a marelui cărturar 
Simion Bărnutiu. s-a desfă
șurat duminică tradiționala ma
nifestare cultural-artistică in
titulată „Omagiu lui Simion 
Bărnuțiu". După evocarea per
sonalității patriotului român, 
formații cultural-artistice din 
comună și localitățile înveci
nate au prezentat un program 
artistic. în aceeași zi. la Zalău

s-a desfășurat simpozionul : 
„Rolul cadrelor didactice in do- 
bîndirea prin procesul instructiv- 
educativ a cunoștințelor de că
tre elevi, utilizarea adecvată a 
mijloacelor de invătămint". (Ion 
Mureșan). • IALOMIȚA. Con
cursul județean al gazetelor de 
perete, inițiat de secția de pro
pagandă a comitetului județean 
de partid, s-a încheiat printr-o 
expoziție selectivă de machete 
și un schimb de experiență or
ganizate la Casa de cultură a 

sindicatelor din Slobozia. Răs- 
punzind criteriilor de selecție 
stabilite — tematică diversă, ac
tualitate, participare largă, ori
ginalitate — au fost premiate 
gazetele de perete de la între
prinderea de confecții din Că
lărași, Filatura de bumbac din 
Slobozia, cooperativele agricole 
de producție din comunele 
Gheorghe Doja și Făcăeni. I.A.S. 
Pietroiu și altele. (Lucian Ciu- 
botaru). • MARAMUREȘ. „Al
manahul cultural", al comisiei 

județene Maramureș de răspîn- 
dire a cunoștințelor științifice, a 
fost găzduit, de astă dată, de co
munele Vișeu de Sus și Leordi- 
na. Din programul întilnirii spi
cuim : evocarea luptei de veacuri 
a poporului român pentru uni
tate și neatîrnare și, în acest 
context, figura tribunului mara
mureșean Vasile Lucaciu ; sem
nificația Zilei internaționale a 
mediului înconjurător ; două de
cenii de la lansarea primului sa
telit artificial al pămîntului ; 
recital de poezie patriotică al 
poeților Gheorghe Chivu și V.R. 
Ghenceanu ; expoziție de pictu
ră, comentată de pictorul Ale
xandru Șainelic etc. (Gh. Susa). 

O SIBIU. La Cisnădie s-a des
fășurat festivalul cultural-artis
tic „Cireșar ’77", manifestare 
tradițională care a programat, 
printre altele, întîlniri cu poeți 
și critici literari pe tema „Pro
movarea poeziei si a literaturii 
române angajate", expuneri pe 
probleme ale politicii interne și 
externe a partidului, spectacole 
muzical-coregrafice. o paradă- 
concurs a portului popular ș.a. 
Două expoziții personale de artă 
plastică — Aurel Tanceu și Pe
tru Tincu — au fost vernisate la 
căminul cultural din comuna 
Rășinari și, respectiv, la Casa 
armatei din Sibiu (N. Brujan).
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„Un eveniment de excepțională 
importanță în istoria relațiilor 

dintre R. D. Germană și România" 
Comentariile presei din R.D.G. privind vizita delegației 
de partid și de stat condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu

BERLIN 13 (Ager,preș). — Presa 
din R.D. Germană continuă să co
menteze pe larg vizita în această 
tară a delegației de partid si de stat 
a Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nico’ae Ceaușescu. 
Astfel, ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND" apărut luni își intitulează 
articolul de fond „Tovarăși de luptă 
pentru socialism și pace". Ziarul a- 
preciază vizita înaltilor oaspeți ro
mâni ca un eveniment de excepțio
nală importantă in istoria relațiilor 
dintre R.D. Germană si România. 
„S-a făcut un nou si semnificativ pas 
in amplificarea relațiilor noastre fră
țești. care va avea efecte profunde 
si pe viitor" — subliniază ziarul. 
„Neues Deutschland" relevă că pri
mirea cordială făcută delegației de 
partid si de stat române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de către 
populația berlineză a fost privită ca 
o expresie a relațiilor prietenești din
tre tarile, partidele si popoarele noas
tre. Mitingul de la Palatul Republicii 
s-a transformat intr-o mare manifes
tare a strinsei prietenii si solidari
tăți. în cursul convorbirilor a fost re
liefată concordanta vederilor în pro
blemele fundamentale discutate. Ea 
își găsește expresia în Declarația cu 
privire la adîncirea prieteniei și dez
voltarea colaborării frățești. „Acest 
important document, semnat de Erich 
Honecker și de Nicolae Ceaușescu, 
demonstrează inaltul stadiu pe care 
l-au atins prietenia si colaborarea 
noastră. Noi posibilități sînt puse in 
valoare, colaborarea continuă să se

extindă, relațiile noastre se adincesc 
mereu. Cele două partide — Partidul 
Socialist Unit din Germania si Par
tidul Comunist Român — sînt cele 
care promovează, in primul rind, a- 
propierea noastră. Țările noastre pă
șesc pe calea lor spre socialism $1 
pace ca tovarăși de luptă apropiați".

Articolul relevă că în declarația 
semnată, R.D. Germană și Republica 
Socialistă România au salutat rezul
tatele pozitive obținute pînă acum in 
transformarea Europei intr-un conti
nent al păcii, în înfăptuirea prevede
rilor Actului final de la Helsinki. 
Cele două țări se pronunță pentru 
respectarea strictă și înfăptuirea con
secventă a principiilor și recomandă
rilor de la Helsinki. Ele pornesc de 
la premisa că Actul final de la Hel
sinki reprezintă un tot unitar. In a- 
cest spirit, reuniunea de la Belgrad 
a statelor participante la Conferința 
de la Helsinki trebuie 6ă efectueze 
un schimb de experiență asupra sta
diului actual al înfăptuirii prevederi
lor Actului final și trebuie să stabi
lească noi pași pentru transpunerea 
lor in viață.

După ce prezintă principalele idei 
conținute in declarație, „Neues 
Deutschland" relevă : „întîlnirea prie
tenească s-a încheiat cu certitudinea 
că în fața noastră stau ani fructuoși 
de activitate comună, de noi succese 
comune. Aceasta va fi spre binele 
poporului Republicii Democrate Ger
mane și al poporului României, al în
tregii comunități socialiste, al cauzei

socialismului și păcii în lumea În
treagă".

într-un comentariu consacrat vizi
tei, „BERLINER ZEITUNG scrie : 
„Nu a fost greu in aceste zile să se 
definească înaltul nivel al relațiilor 
prietenești dintre R.D.G. și România. 
Faptul că colaborarea noastră multi
laterală este profund înrădăcinată in 
viata cotidiană și din punctul de ve
dere al sentimentelor a fost demon
strat de primirea pe care cetățenii 
republicii noastre au rezervat-o — pe 
străzi sau la locul de muncă — dele
gației de partid și de stat, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu".

Tratatul de prietenie semnat în mai 
1972 a inaugurat o etapă superioară a 
colaborării noastre — relevă „Berli
ner Zeitung". Pe acest fundal, rela
țiile noastre s-au dezvoltat favorabil 
în toate domeniile. Dinamismul cu 
care se înfăptuiește în ambele țări 
construcția societății socialiste carac
terizează și dezvoltarea relațiilor 
noastre. Comentariul apreciază că 
amplul schimb de păreri dintre cei 
doi conducători de partid și dintre 
cele două delegații, precum și docu
mentele semnate contribuie la întă
rirea unității partidelor comuniste și 
muncitorești.

..Berliner Zeitung" apreciază, tot
odată, că vizita a adus o contribuție 
la pacea mondială. Documentul sem
nat de tovarășii Erich Honecker și 
Nicolae Ceaușescu — subliniază zia
rul — constituie un rezultat important 
al vizitei prietenilor și tovarășilor 
noștri români.

o o □ □ □ o

agenție de presa transmit;
Pavilionul României 13

Tirgul internațional de la Poznan a 
fost vizitat de Stefan Olszowski, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Tadeusz Wrzaszc- 
zyk, membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P.. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, J. Pin- 
kowski, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Kazimierz Olszewski, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

Sărbătoarea ziarului 
„Die Wahrheit"

BERLINUL OCCIDENTAL. Dumi
nică a avut loc tradiționalul festival 
al ziarului „Die Wahrheit", organ al 
Partidului Socialist Unit din Berlinul 
Occidental. La manifestările politice, 
cultural-artistice și1 sportive care au 
avut loc cu acest prilej au luat parte 
peste 50 000 de persoane — activiști 
și simpatizanți ai partidului, invitați 
de peste hotare, reprezentanți ai di
feritelor organe ale partidelor comu
niste și muncitorești. Din partea zia
rului „Scînteia" a participat Tudor 
Olaru.

La Moscova au !ncePut lunl 
convorbirile diptre Andrei Gromiko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Hans-Dietrich Genscher, 
vicecancelar și ministrul afacerilor 
externe al R. F. Germania, care a so

sit lntr-o vizită oficială în U.R.9.S., 
la invitația guvernului sovietic.

Cea de-a 3-a ediție a presti
giosului concurs internațional 
de balet de la Moscova s-a des
chis la 13 iunie intr-un cadru 
solemn la Teatrul Mare din ca
pitala sovietică. Piotr Demicev, 
ministrul culturii al U.R.S.S., a 
salutat prezența la concurs a 
unui mare număr de interpreți 
din 22 de țări. Din juriu face 
parte și cunoscuta balerină ro
mâncă Magdalena Popa.

Școala coregrafică românească 
este reprezentată de un grup de 
zece tineri balerini.

Demisie. Prlmul ministru turc, 
Suleyman Demirel, a prezentat ofi
cial demisia guvernului său de coa
liție. pentru a permite astfel forma
rea unui nou cabinet, ca urmare a 
recentelor alegeri generale.

Comitetul C.U.E.R. pentru 
colaborare în domeniul aprovizionă
rii tehnico-materiale și-a desfășurat 
lucrările celei de-a Vl-a ședințe la 
Berlin. Delegația română a fost con
dusă de Maxim Berghianu, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe.

Convorbirii. Ministrul de ex
terne al R.P. Chineze. Huan Hua. a 
avut convorbiri cu Arnaldo Forlani, 
ministrul afacerilor externe al Italiei 
— aflat într-o vizită la Pekin, infor
mează agenția China Nouă.

Documsnte PrivLnd acordarea 
de credite bancare. în valoare de 300 
milioane dolari, in vederea achizițio
nării de către U.R.S.S. din Japonia a 
trei uzine pentru îngrășăminte chi
mice și zece instalații complete pen
tru fabricarea amoniacului, au fost 
semnate la Tokio.

La Congresul mondial do 
ergoftalmologie, ce se desfă- 
șoară la Stockholm, profesorul Petra 
Vancea, vicepreședintele Societății 
internaționale de ergoftalmologie. a 
fost ales membru de onoare ăl aces
tei societăți.

Vicepreședintele egiptean, 
Husni Mubarak, aflat într-o vizită 
oficială la Paris, a declarat la sfîr- 
șitul convorbirilor sale cu șeful sta
tului francez că în cursul întrevede
rii au fost examinate probleme pri
vind îndeosebi situația din Orientul 
Mijlociu și relațiile franco-egiptene. 
Mubarak a precizat că președintele 
d'Estaing a relevat faptul că o re-

Cu prilejul centenurului Independenței 
de stat a României

Pe diferite meridiane ale globului 
au fost organizate noi manifestări în 
cinstea centenarului Independentei 
de stat a României.

La Dresda a fost deschisă o expo
ziție cuprinzînd reproduceri dună 
cunoscute gravuri, stampe, picturi si 
documente care ilustrează lupta po
porului nostru pentru cucerirea in
dependenței de stat.

La Sala Prieteniei din Khartum a 
fost inaugurată expoziția „Reflecta
rea în arta plastică a luptei poporu
lui român pentru unitate națională 
și independentă".

Municipalitatea din Elbeuf si fili
ala normandă a Asociației de priete
nie Franta-România au organizat o 
seară culturală.

Ambasada română din Monrovia a 
organizat la Colegiul Africa de vest 
din capitala . Liberiei expoziția 
„Lupta ponorului român pentru uni

tate si independentă națională oglin
dită in artele plastice". în cadrul 
festivității inaugurale. președintele 
colegiului. David Seeh Doe. a expri
mat convingerea că bunele raporturi 
de prietenie si cooperare dintre 
România si Liberia. întemeiate pe 
prietenia si contactele fructuoase 
d'ntre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele William Tolbert ir.. 
6e vor dezvolta si întări continuu în 
folosul celor două popoare, al păcii 
si înțelegerii în lume.

Scriitorul Darie Novăceanu a con
ferențiat la Universitatea din Sevilla 
despre cultura românească si despre 
prezenta culturii spaniole si latino- 
americane în România, iar în cadrul 
unui colocviu la ..Colegio Mayor 
Diego de Covarrubias" din Madrid, 
a vorbit pe tema „Cultura si socia
lismul în România".

(Agerpres)

Vizita delegației de activiști ai C.C. al P.C.R. în R. P. Bulgaria
SOFIA. — Delegația de activiști 

ai C.C. al P.C.R.. condusă de tova
rășul Cornel Onescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Teleorman al 
P.C.R., care a făcut o vizită pentru 
schimb de experiență în R. P. Bul
garia, a fost primită de tovarășul

Ivan Primov, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar. La primire a fost prezent 
Trofin Simedrea, ambasadorul 
României la Sofia. în timpul șederii 
în Bulgaria, delegația a vizitat obiec
tive economice și social-culturale din 
județele Șumen. Velico Tirnovo și 
Plevna.In sprijinul intensificării în curs de

GENEVA 13 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva au în
ceput luni lucrările celei de-a 24-a 
sesiuni a Consiliului de Administra
ție al Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). La 
lucrări participă delegații din 48 de

Big®
glementare a situației din Orientul 
Mijlociu reclamă retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate, pre
cum și crearea unui stat palestinean.

Primul ministru al guver
nului R. S. Vietnam, Fam Van 
Dong. s-a înapoiat la Hanoi, după 
vizitele oficiale efectuate în Franța, 
Finlanda, Danemarca și Norvegia.

Negocieri. Duminică a avut
Ioc la Rawalpindi cea de-a cincea 
rundă de negocieri între guvernul pa
kistanez și reprezentanții opoziției.

Prima ninsoare înregis
trata în acest secoltn Munt“ 
Estrela din centrul Portugaliei a creat 
serioase dificultăți miilor de turiști 
care se întorceau • din diferite puncte 
unde și-au petrecut week-endul. Un 
viscol cu o viteză de deplasare de 
80 kilometri pe oră s-a abătut dumi
nică asupra regiunii menționate. 
S-au înregistrat 250 de accidente de 
circulație, cațizind moartea a 17 per
soane.

Capturarea asasinului lui 
Martin Luther King. DuPă in- 
tense operațiuni de cercetare între
prinse de importante efective poliție
nești. luni a fost capturat James 
Earl Ray. care a evadat vineri seara 
împreună cu alți cinci pușcăriași. 
James Earl Ray a fost condamnat 
pentru asasinarea. în anul 1968. a 
pastorului Martin Luther King, lider 
al populației de culoare din S.U.A.

cooperării între țările dezvoltare
state membre ale consiliului, printre 
care și România, reprezentanți ai 
instituțiilor specializate ale O.N.U., 
ai mișcărilor de eliberare națională, 
precum și observatori din numeroase 
țări membre ale O.N.U.

Țelul P.N.U.D., care anul trecut a 
marcat un deceniu de existență, este 
acordarea de asistentă țărilor în curs 
de dezvoltare, în vederea folosirii e- 
fective a investițiilor pentru valori
ficarea bogățiilor lor naturale, în do- 
nîeniul dezvoltării agriculturii, al in
frastructurii, precum și pentru pre
gătirea de cadre naționale în toate 
domeniile de activitate.

Pe ordinea de zi a actualei sesiuni 
figurează raportul de activitate al 
P.N.U.D. in perioada 1972—1976. pro
gramul de viitor al acestui organism 
al O.N.U. O atenție deosebită va fi 
acordată problemelor legate de coo
perarea tehnică între țările în curs 
de dezvoltare, precum și activității 
Organizației Națiunilor Unite în acest 
domeniu.

0 declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze

PEKIN 13 (Agerpres). — Ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. Chineze 
a dat publicității o declarație în le
gătură cu acordul nipo-no— sud-co- 
reean privind platoul continental. în 
care se arată că asa-numitul „a- 
cord privind platoul continen
tal" semnat de guvernul japonez 
și autoritățile sud-coreene In mod 
unilateral, fără asentimentul Chinei, 
este in întregime ilegal, nul și nea
venit. Fără consimțămîntul guvernu
lui chinez nici o țară sau persoană 
nu poate întreprinde acțiuni pri
vind platoul continental al Mării 
Chinei de Est, transmite agenția 
China Nouă.

In întimpinarea reuniunii de la Belgrad. POZIȚII, INIȚIATIVE Șl PROPUNERI ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE

PENTRU EDIFICAREA SECURITĂȚII Șl DEZVOLTAREA COOPERĂRII EUROPENE

4. COOPERAREA IN DOMENIUL CUHURfîL SI AL PilOBLfMELOR UMANITARE, 
intr-un sm ine, msikîiu, reoehîe umanist

Reuniunea reprezentanților statelor 
participante la Conferința general- 
europeană, ale cărei lucrări vor în
cepe mîine la Belgrad, urmează să 
abordeze, pe lingă problemele de or
din politic, economic și militar, și 
problemele privind schimburile și 
cooperarea pe planul culturii, educa
ției, informației, contactelor umane 
etc.. Actul final de la Helsinki consti
tuind, după cum se știe, un tot uni
tar. Acestui grup de probleme le 
este consacrat, in Actul final, capi
tolul intitulat „Cooperarea în dome
niul umanitar și în alte domenii", in 
care, intr-o viziune largă, se stabi
lesc o mare varietate de mijloace de 
natură să contribuie „Ia întărirea 
păcii și înțelegerii intre popoare, cit 
și la îmbogățirea spirituală a perso
nalității umane, fără deosebire de 
rasă, sex, limbă sau religie".

Pornind de la convingerea că parti
ciparea activă la circuitul de bunuri 
spirituale, în cadrul căruia fiecare 
națiune are de dat și se poate îm
părtăși din tot ce au creat mai de 
preț celelalte popoare, constituie o 
necesitate imperioasă a progresului 
și păcii, România socialistă a promo
vat și promovează activ o politică de 
largă deschidere spre lume, de ample 
contacte și schimburi cultural-artis
tice. „Partidul și statul nostru — 
«ubliniază tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — se pronunță pentru 
o largă colaborare cultural-artistică 
Internațională, pentru un intens 
schimb de valori spirituale între po
poare, care să contribuie la mai buna 
cunoaștere reciprocă și apropierea in
tre națiuni, la întărirea încrederii și 
prieteniei dintre ele".

Este absolut evident că pentru a 
răspunde acestor nobile țeluri coope
rarea pe plan cultural — ca și în orice 
alt domeniu — trebuie clădită pe te
meiul principiilor noi, menite să gu
verneze relațiile interstatale — prin
cipiile independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, nea
mestecului in treburile interne, a- 
vantajului reciproc. Numai stricta 
respectare a acestor norme, specifi
cate, de altfel, in mod expres in 
Actul final, poate asigura valorifica
rea deplină a valențelor constructive

ale schimburilor și cooperării cultu
rale și, in genere, pe plan umanitar.

In concordanță cu aceste poziții de 
principiu, România și-a dezvoltat 
larg legăturile de colaborare pe plan 
cultural cu statele europene, cu toate 
statele semnatare ale documentului 
de la Helsinki, cu toate țările lumii, 
transmițind pe toate meridianele me
sajul spiritualității unui popor legat 
prin toate fibrele ființei sale de ca
uza progresului și a prieteniei dintre 
popoare, capabil, prin forța geniului 
său creator, descătușat in anii orîn- 
duirii socialiste, să pontribuie la îm
bogățirea patrimoniului culturii uni
versale și, totodată, gata să fertili
zeze propria sa creație cu ajutorul 
cuceririlor de seamă ale creației ce
lorlalte popoare. Au mai fost publi
cate, și de aceea nu ne propunem să 
mai prezentăm aici, datele și cifreie 
ce caracterizează elocvent tabloul a- 
cestor ample raporturi în domeniul 
literaturii, al teatrului, muzicii, ar
telor plastice, al contactelor între oa
menii de știință și cultură ; se cuvine 
doar evidențiat că toate aceste schim
buri, realizate în concordanță cu 
principiile amintite, pe bază de în
țelegeri corespunzătoare, s-au inten
sificat considerabil în ultimii doi ani, 
oglindind astfel consecvența cu care 
țara noastră înțelege să acționeze 
pentru materializarea prevederilor 
documentului de la Helsinki și in 
acest domeniu.

Dar România socialistă nu a con
ceput posibilitățile deschise prin a- 
cest document într-un sens limitat, 
redus doar la aspecte bilaterale ; 
pornind tocmai de la esența cerințe
lor de a se realiza o ambianță nouă, 
continentală, pentru schimburile de 
valori spirituale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a preconizat să se treacă 
la organizarea unor largi manifestări 
cultural-europcne — festivaluri și 
concursuri, colocvii și reuniuni — care 
să ducă la intensificarea cunoașterii 
reciproce, a contactelor umane, la 
dezvoltarea unei atmosfere noi pe 
continent, la apropierea între po
poare. Exemplu concret de aplicare 
în viață a unor asemenea inițiative, 
Festivalul european al prieteniei, 
inițiat de România și care se desfă

șoară chiar in zilele cînd se deschide 
reuniunea de la Belgrad, ilustrează 
concludent, prin participarea unor 
prestigioase formații culturale și a 
unor reputați artiști, prin conținut- l 
și mesajul de idei al producțiilor, 
natura și caracterul schimburilor cul
turale pentru care pledează și acțio
nează țara noastră.

Manifestîndu-și receptivitatea fată 
de tot ce constituie valoare culturaiă 
autentică, partidul și poporul nostru 
nu acceptă și nu vor accepta acele 
producții care, sub pretextul „liberei 
circulații" a ideilor, propagă de fapt 
cultul violentei, pornografia, rasismul, 
învrăjbirea între popoare, adică tot 
ceea ce reprezintă ferment de „po
luare morală", cu efecte nocive pen
tru atmosfera politică de pe conti
nent. pentru • personalitatea umană, 
îndeosebi a tineretului. De altfel, in 
această problemă, a educării tinere
tului in spiritul nobilelor idealuri ale 
păcii și prieteniei între popoare, țara 
noastră manifestă o preocupare con
stantă — ceea ce și-a găsit expresie 
și in Declarația româno-italiană. sem
nată recent la București.

Din păcate, nu se poate spune că 
viziunea realistă și constructivă, co
respunzătoare spiritului de la Hel
sinki, cerințelor destinderii și secu
rității europene, s-a impus de la în
ceput. limpede și fără echivoc, in 
viata internațională ; nu este pentru 
nimeni un secret că tocmai în acest 
domeniu au avut loc din partea unor 
cercuri occidentale încercări de a de
natura spiritul înțelegerilor de la Hel
sinki. de a le da interpretări unila
terale, eronate. Astfel, in pofida fap
tului că actul de la Helsinki are un 
caracter unitar și. ca atare, se cere 
aplicat integral. în ansamblul tuturor 
prevederilor sale, s-au manifestat 
tendințe, pe de o parte, de a se e- 
luda prohleme atit de importante ale 
securității europene, cum sînt inten
sificarea relațiilor economice, curma
rea cursei înarmărilor, si de a se 
pune accente exclusiviste pe proble
mele „coșului trei", cum sînt denu
mite cele din capitolul problemelor 
umanitare : pe de altă parte, chiar 
și aceste probleme au fost abordate 
nu prin prisma obiectivelor cooperă

rii în domeniul culturii și educației, 
a soluționării sau atenuării aspectelor 
acute care afectează din greu condi
ția a milioane și milioane de 
oameni — șomajul, exploatarea, 
inflația, inegalitatea socială etc. De 
fapt, sub emblema „umanitarismu
lui", a „preocupării pentru dreptu
rile omului" au fost inițiate campa
nii de denaturare a realităților din 
unele țări, in scopuri de evidentă di
versiune de la problemele econo- 
mico-sociale ascuțite din Occident, 
s-au făcut încercări de a se crea 
„cazuri de senzație", de instigare la 
emigrări — adevărate acțiuni anti
umane. urmărind să sporească rin- 
durile dezrădăcinaților pribegi, forță 
de muncă ieftină, izvor de suprapro- 
fi turi.

Este, desigur, pozitiv faptul că, în 
timpul din urmă, luciditatea si rea
lismul s-au impus într-o măsură 

. crescindă — in acest sens înscriin- 
du-se declarații care recunosc că 
Actul final de la Helsinki este un 
tot unitar, că tentativele de ames
tec în treburile interne ale popoare
lor sînt incompatibile cu cerințele 
destinderii, că reuniunea de la Bel
grad nu trebuie ft-ansformată în nici 
un fel de „tribunal" etc.

Partidul nostru nu ascunde, ci, 
dimpotrivă, afirmă deschis că pe 
arena internațională există de
osebiri fundamentale in ce privește 
modul de a aborda problemele umani
tare. viziuni filozofice diferite în 
legătură cu problema drepturilor și 
libertăților omului, cu conceptul de 
democrație. Acestea decurg nemijlo
cit din însesi deosebirile de orîn- 
duire socială. Ca tară socialistă, unde 
exploatarea omului de către om a 
fost definitiv lichidată, unde cetățe
nii. fără deosebire de naționalitate, 
se bucură de drepturi depline si unde 
toate eforturile sînt canalizate în di
recția ridicării continue a bunăstării 
materiale si spirituale a ponorului. 
România privește problemele uma
nitare intr-un context larg, legat in 
primul rind de lichidarea inegalități
lor economice, politice si sociale.

Pornind tocmai de la acest conside
rent. tovarășul Nicolae Ceausescu a 
fundamentat. încă in cuvîntarea

rostită la Helsinki, precum si cu alte 
prilejuri, conceptul unui umanism 
nou. democratic, revoluționar si a 
propus ca statele semnatare ale Ac
tului final să conlucreze pentru solu
tionarea corespunzătoare a unor pro
bleme social-economice, cu adevărat 
umanitare, care afectează in mod 
grav interesele si destinele maselor 
largi. Sînt de o stringentă actuali
tate si se cuvin a fi reținute 
de reuniunea de la Belgrad și 
propunerile românești privind or
ganizarea unor consfătuiri care 
să ajungă la soluții de îmbună
tățire a condițiilor de muncă, de asi
gurare a unei vieți demne celor ce 
muncesc. inclusiv celor nevoiți 
să-și părăsească patria în căutare de 
lucru.

în virtutea aceleiași concepții uma
nitariste. România subliniază însem
nătatea deosebită pe care ar avea-o 
combaterea unor fenomene, cum sint 
toxicomania, violenta, pornografia, 
propagarea urii de om si de rasă, 
care au efecte din cele mai nefaste 
asupra condiției umane t tara noastră 
preconizează să se organizeze reu
niuni ale statelor europene care să 
ducă la măsuri salutare si in aceste 
probleme acute.

Existenta unor deosebiri de păreri 
cu privire la modul de a concepe si 
soluționa problemele umanitare nu 
poate și nu trebuie să impieteze 
asupra desfășurării, rodnice a re
uniunii de la Belgrad. Partidul și 
statul nostru și-au afirmat si isi 
afirmă dorința ca reuniunea care 
se deschide miine să nu ducă la 
o confruntare, ci să deschidă noi căi 
de înțelegere și colaborare. Este 
aspirația si dorința tuturor popoare
lor continentului, este recomandarea 
expresă convenită la Helsinki — 
si este poziția consecventă a Româ
niei — ca reuniunea de la Belgrad să 
reprezinte, prin întreaga desfășurare 
a lucrărilor sale, un for de căutare 
cu răbdare a unor soluții unanim ac
ceptabile. care să promoveze în con
tinuare cauza destinderii si securității 
europene, in care sînt interesate e- 
fcctiv toate statele participante, 
toate popoarele lumii.

I. FINTINARU

Cuvîntarea tovarășului Edward Gierek 
la întîlnirea cu tineretul din Katowice

VARȘOVIA. — Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., s-a 
intîlnit, la Katowice, cu tineretul 
universitar și muncitoresc din voie
vodat. la care au participat pește 
zece mii de reprezentanți ai tinerei 
generații din acest puternic centru 
industrial polonez. în cuvîntarea 
rostită cu acest prilej. Edward Gierek 
a subliniat realizările poporului po
lonez în perioada de după război, 
arătind că. practic, s-a asigurat drep
tul fiecărui cetățean la muncă, la 
educație, asistentă sanitară, dreptul 
de a se bucura de toate binefacerile 
culturii. în prezent — a precizat 
vorbitorul — eforturile sînt concen
trate pentru rezolvarea a trei pro
bleme principale de interes general 
— dezvoltarea agriculturii și a în
tregii industrii alimentare, construc
țiile de locuințe .și creșterea produc
ției industriale destinate pieței.

Evidențiind că programul de dez
voltare a țării și politica externă pro

Apel adresat clasei 
muncitoare de C.C. 

al P.C. din Danemarca
COPENHAGA. — La Copenhaga a 

luat sfirsit plenara C.C. al P.C. din 
Danemarca. Lucrările au fost consa
crate fenomenelor de criză din eco
nomia tării. în declarația adoptată 
la încheierea plenarei se subliniază 
că prognozele referitoare la o învio
rare a situației economice a Dane
marcei s-au dovedit neîntemeiate, 
iar măsurile guvernamentale în sco
pul depășirii crizei nu au dat rezul
tatele scontate. Dimpotrivă, efectele 
negative ale șomajului, creșterii pre
turilor și chiriilor, limitării posibili
tăților de instruire si a serviciilor so
ciale s-au accentuat.

Comitetul Central a adresat un anei 
clasei muncitoare daneze, chemînd-o 
să respingă toate atacurile marelui 
capital la adresa drepturilor democra
tice cucerite prin luptă.

movată corespund intereselor națio
nale și sociale ale poporului polonez, 
vorbitorul a menționat că P.M.U.P. 
se îngrijește ca toate problemele șă 
fie rezolvate pe cale democratică. în 
urma unor dezbateri, a formării de 
convingeri pe baza principiilor socia
liste. apărînd interesele fundamen
tale ale poporului. Primul secretar 
al C.C. al P.M.U.P. a subliniat, tot
odată. necesitatea unei riposte hotă- 
rite tuturor acelora care, alături de 
promotorii încordării internaționale, 
încearcă să slăbească unitatea po
porului. să întineze atmosfera mun
cii creatoare în Polonia.

Vorbitorul s-a referit apoi la con
tribuția R.P. Polone la întărirea păcii 
și destinderii internaționale, pentru 
transpunerea în viată a prevederilor 
Actului final de la Helsinki. în pre
zent — a arătat el — ne străduim 
să asigurăm desfășurarea fructuoasă 
a reuniunii de la Belgrad.

Manifestul electoral 
al Partidului Comunist 

din Norvegia
OSLO. — S-au încheiat lucrările 

plenarei C.C. al P.C. din Norvegia, la 
care au fost examinate sarcinile par
tidului în campania pentru al^ț’-'.țx 
parlamentare din septembrie f t 
cesta. Principalul punct al agenuo»' 
l-a constituit manifestul electoral al 
partidului. Documentul formulează, 
în 22 de puncte, poziția partidului 
în politica internă si externă a Nor
vegiei. în centrul acestora se situează 
asigurarea dreptului la muncă, egali
tatea în drepturi a femeii cu bărba
tul. precum si continuarea procesului 

' de destindere, pe baza transpunerii 
integrale în viață a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki.

După patru decenii

Spania se pregătește 
pentru alegeri libere
Campania electorală în vederea 

scrutinului parlamentar de la 15 iu
nie — primul scrutin liber după mai 
bine de patru decenii — a atins. în 
aceste zile, punctul de apogeu. Afi
șele și lozincile multicolore acoperă 
literalmente fațadele clădirilor, sta
țiile și culoarele metroului, trotua
rele și vitrinele de pe marile bulevar
de madrilene. Arenele de ..corrida", 
stadioanele și sălile de spectacole sînt 
ocupate zilnic de zeci și zeci de mi
tinguri.

Ceea ce conferă atmosferei din 
preajma scrutinului o semnificație 
aparte este. Înainte de toate, gradul 
de efervescentă, izvorîtă din interesul 
fată de noul puls al tării, din voința 
maselor de a participa la viata poli
tică.

Formațiunile care 
tru cele 350 de 
locuri în Congre
sul deputaților și 
207 locuri în Se
nat — 41 de se
natori urmînd să 
fie desemnați de 
rege — alcătuiesc 
tru de orientări, 
aceasta se cuvine subliniată impor
tanta deosebită pe care o are partici
parea la alegeri a Partidului Comu
nist din Spania, a Partidului Socialist 
Muncitoresc, a Partidului Socialist 
Popular șl a altor forțe de stingă. Toc
mai prezenta partidelor clasei munci
toare. a comuniștilor care, timp de 
decenii, au fost nevoiți să activeze 
în adincă ilegalitate, infruntînd cu 
curaj si spirit de sacrificiu prigoana 
dictaturii franchiste. conferă acestui 
scrutin semnificația unui moment 
de reală cotitură în viata Spaniei.

Programul Partidului Comunist din 
Spania, ca și programele celorlalte 
partide de stingă, muncitorești, con
țin un ansamblu de măsuri privind 
redresarea economiei și trecerea la 
noi forme de dezvoltare economică 
democratică, crearea unui cadru de 
justiție socială, de înflorire a știin
ței și culturii, de ameliorare a con
dițiilor de trai ale păturilor majori
tare etc. Un punct comun de profun
dă semnificație în programele forțe
lor de stingă și de centru este afir
marea necesității dezvoltării unui re
gim democratic. în acest scop, atit 
grupările de stînga. cît si cele de 
centru susțin că viitoarele cortesuri 
trebuie să devină constituante. De 
altfel, aici se apreciază că nici nu se 
poate imagina continuarea procesului 
de democratizare fără înlocuirea con
stituției franchiste si a întregului an
grenaj de norme juridice elaborat 
pe baza ei.

Desigur, organizarea alegerilor și 
participarea forțelor democratice 
constituie un mare succes, o mare 
cucerire pe calea democratizării vie
ții politice a tării. în același timp, 
asupra acestui eveniment isi pune 
din plin amprenta faptul că în 
Spania nu au mai avut loc alegeri 
de patru decenii, că. în acest inter
val. regimul franchist a înăbușit orice 
posibilitate de exprimare liberă a 
opiniei publice. Ca urmare. în rîn- 
durile observatorilor, ca si in nu
meroase comentarii si articole ale

concurează pen

presei de aci se vorbește despre 
„insuficienta experiență politică" a 
alegătorilor. La aceasta se adaugă, 
ca un factor ce ar putea 
fenomene de dezorientare, numărul 
enorm — aproape 120 ! — de partide 
si formațiuni politice care se prezin
tă in alegeri.

De asemenea, ar fi nerealist să ce 
considere că urmările deceniilor de 
dominare a franchismului. încercă
rile sale de îndoctrinare reacționară 
s-au sters peste noapte.

Astfel, dacă partidele de stînga — 
comunist, socialist muncitoresc, so
cialist popular și altele — se pror 
nuntă pentru transformări democra
tice profunde, dacă Uniunea de 
centru, formațiune închegată in ju
rul actualului premier. Adolfo Sua
rez — căruia ii

produce

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA MADRID

un larg spec- 
în legătură cu

revin merite în 
dezvoltarea nou
lui curs demo
cratic — se pro
nunță pefttl'u eop- 
tinuarea acestui 
proces, nu se poa
te face abstrac- 

partidelor de 
dreaptă (dintre 

unit în așa-zisa 
condusă de fos- 
Iribarne). fran- 

recurg

acre- 
demo-

ție de existența 
dreapta și extremă 
care o parte s-au 
„Alianță populară", 
tul ministru Fraga
chiste sau neofranchiste. care 
la propagandă demagogică, la tactici 
de intimidare. încearcă să 
diteze ideea că dezvoltarea 
cratică ar echivala cu „haosul șl
dezordinea" si. mai mult decit atit, 
nu ezită să se dede.' la acțiuni tero
riste. asasinate, actx

Declarațiile lider 
gresiști si come 
presă converg în 
tualele alegeri au semnifici unul 
ÎNCEPUT DE DRUM, ț 
de la 15 iunie — declara ------

de sabotaj, 
polif'jJț.

‘ orgjor de 
eirefă ac-

i-

pgerile 
_ .„ „ _ ___ ____ „ retarul 
general al P.S.M.S., FelipGonza- 
lez" — sînt pentru noi deștarea la 
democrație politică. Pent prima 
oară în 40 de ani. cetățerlși vor 
alege reprezentanții. Spâni au o 
mare răspundere, fiindcă .iertate» 
se află in mina lor. Algile vor 
arăta că ținem la libert: Si de
mocrație". „In ciuda mu- insu
ficiente si a multor presiude toate 
felurile care încearcă sȘnpiedice 
manifestarea autentică voinței 
populare — scrie „Mund'Obrero", 
organ central al P.C.S. j alegerile 
vor fi un pas gigantic S stabili
rea unui regim demoirat, .^Există 
o atmosferă de sperartă ie a lipsit 
timp de două generitii consem
nează „El Europeo‘1 Mți, Prea 
multi dintre noi von ii pentru 
prima dată alegeri dencratice șl 
rezultatul lor trebui să.orespundă 
așteptărilor".

Viitorul va arăt; în a măsură, 
In condițiile specifce al perioadei 
postfranchiste și Je eîistnței In 
viata politică a Sșniei * nor fac
tori atît de eter<eni. prresul de 
clarificare democrtică. atitde dorit 
de păturile cele nti largi e popu
lației. va cunoaștenoi debitări.

V. OROS

R. P. ANGOLA

că 
de 

re- 
în-

7 AIVIV

nismele, organizațiileȘ masă, comi
siile de cartier, corpi[e sijdicale 
etc. trebuie să se sun® necondițio
nat directivelor M.PA-

Agostinho Neto airut tuturor ac
tiviștilor M.P.L.A. însu-^așcă

LUANDA 13 (Agerpres). — în ca
drul unui miting la Luanda. pre
ședintele M.P.L.A. și al R. P. Angola. 
Agostinho Neto. referindu-se la eve
nimentele din 27 mai. a arătat 
organizatorii tentativei loviturii 
stat doreau să oprească mersul 
voluției angoleze prin sabotarea
deplinirii planurilor de reconstrucție 
națională. în complotul împotriva 
M.P.L.A.. a statului si guvernului, 
autorii evenimentelor au lansat a- 
peluri la sabotarea economiei, inci- 
tind populația să nu participe la 
strîngerea recoltei.

în altă ordine de idei, președintele 
Neto a anunțat o întărire a. centra
lismului democratic, așa cum este de
finit in statutul M.P.L.A. Toate orga-

temeinic bazele înțăturti marxist- 
leniniste, să se mutească ■ne’nt.ni 
apropiatul con gr al, partidului. 
Este important, flrecizat vorbito
rul. ca lucrările grosului nartidu- 
lui să se desfăs4* termenul fi
xat. iar T>rioces-if>ev<>^u^lonaî săamploare sub conducerea clasei 
muncitoare îrec'a' DO°or trebuie 
să mS jrzvotwxrt economie, nrodnctivită.rt. muncii'șei spo^> 'lroducflei’ » «v "
liniat el.
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