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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul locuințelor și lucrărilor publice 

din guvernul provinciei Alberta-Canada
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri la amiază, pe Wi
lliam J. Yurko, ministrul locuințelor 
și lucrărilor publice din guvernul pro
vinciei Alberta — Canada, care face o 
vizită în tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Iosif Uglar. președintele Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare.

Oaspetele a exprimat întreaga sa 
gratitudine pentru onoarea de a fi

primit de șeful statului român, senti
mentele de simpatie și solidaritate ale 
poporului canadian în legătură cu 
greaua încercare prin care a trecut 
tara noastră în timpul seismului de la 
4 martie, urind poporului român suc
cese cit mai mari in refacerea daune
lor. in activitatea sa constructivă. Mi
nistrul canadian și-a manifestat satis
facția pentru posibilitatea de a cu
noaște nemijlocit realizările poporului 
român oe calea dezvoltării multilate
rale a patriei, de a vizita obiective in
dustriale. șantiere de construcții, in
stitute de cercetări, de a se intilni cu 
personalități ale vieții politice si eco
nomice, cu oameni de știință și spe
cialiști din tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost rele
vate bunele raporturi statornicite în
tre România și Canada, care îsi găsesc 
expresia. intre altele. în dezvoltarea 
cooperării economice, a schimburilor 
tehnico-știintifice. culturale si în alte 
domenii de interes reciproc. S-a apre
ciat, in același timp, că există condi
ții favorabile pentru extinderea con
lucrării în sfera vieții internaționale, 
intre România și Canada. în interesul 
celor două popoare, al cauzei înțele
gerii și cooperării între națiuni, al 
păcii și destinderii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Un nou și important moment în dezvoltarea prieteniei și colaborării
româno-cehoslovace, în folosul ambelor țări și popoare, al socialismului și păcii

VIZITA DELEGAȚIEI DE PADTID SI GDVEDNAMENTALE
A REPUBLICII SOCIALISTE CEHOSLOVACE,

_ V ________________ V „

Tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Gustav Husak

salutați cu entuziasm 
de populația Capitalei

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român, a Consiliului de Stat și a 
guvernului, miercuri dimineața a sosit 
in Capitală. într-o vizită oficială de 
prietenie in tara noastră, delegația de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Socialiste Cehoslovace, condusă de 
tovarășul Gustav Husak. secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace.

Ceremonia .sosirii a avut loc pe ae
roportul Otopeni, Împodobit sărbăto
rește. Pe frontispiciul aerogării se a- 
flă portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak. încadrate 
de drapelele celor două state. Pe 
mari pancarte silit înscrise. în lim
bile română și cehă, urările „Bun 
venit în Republica Socialistă Româ
nia tovarășului Gustav Husak. secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia. președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace !“. „Trăiască 
prietenia si colaborarea dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul Co
munist din Cehoslovacia, dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, spre 
binele ambelor noastre popoare, in 
interesul 
păcii si 
nostru si

cauzei socialismului, al 
securității pe continentul 
in lume !“.

Atmosfera sărbătorească este între
gită de prezenta la aeroport a mii de 
oameni ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene. care au venit 
să salute cu calde sentimente de prie
tenie pe înalții oaspeți.

în intimpinare au 
Nicolae Ceaușescu, 
Voitec. Emil Bobu. 
Gheorghe Cioară. Janos Fazekas, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea. Gheor
ghe Pană. Ion Pătan. Dumitru Po
pescu. Gheorghe Rădulescu. Iosif 
Uglar. Ilie Verdet. Ștefan Andrei, 
Ion Coman. Teodor Coman. Nicolae 
Giosan. Ion Stănescu. membri ai 
C.C, pJ.P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
si ai guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de masă 
si obștești, generali.

... Este ora 10. Aeronava preziden
țială, escortată de la intrarea în spa
țiul aerian românesc de avioane cu 
reacție ale forțelor noastre armate, 
aterizează.

La coborîrea 
Gustav Husak 
multă căldură 
Ceaușescu. de 
conducerea partidului și statului. To
varășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășul Gustav Husak își string înde
lung miinile. se îmbrățișează.

Tovarășul Gustav Husak prezintă 
apoi pe membrii delegației de partid 
și guvernamentale cehoslovace — to
varășii Vasil Bilak, membru al Pre-

venit tovarășul 
tovarășii Stefan 
Cornel Burtică.

din avion, tovarășul 
este întîmpinat cu 

de tovarășul Nicolae 
ceilalți tovarăși din

(Continuare in pag. a IlI-a)

Vizită protocolară
Tovarășul Gustav Husak, secretar 

general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, a făcut, miercuri după- 
amiază, o vizită protocolară tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro-

mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak ș-au întreținut într-o 
atmosferă cordială, sub semnul do
rinței comune de a dezvolta și întări 
in continuare relațiile de prietenie 
și colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

DECRET PREZIDENȚIAL
4

pentru convocarea 
Camerei legislative a consiliilor populare

în temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera 
legislativă și conferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare, 

în ziua de 28 iunie 1977.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Marea Adunare Națională

Dineu oferit de
in onoarea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, miercuri, 
un dineu oficial in onoarea tovarășu
lui Gustav Husak. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

Au participat tovarășii Emil Bobii, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară. Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu. ' Janos 
Fazekas, Ion Ioniță. Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea. Gheorghe

La sosire, pe aeroportul Otopem

își reia lucrările în plen
Biroul Marii Adunări 

a V-a a celei de-a Vll-a 
joi, 30 iunie 1977, la ora 10.

Naționale a hotârit ca lucrările în plen ale sesiunii 
legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate

In numele grijii
supreme pentru omul 

societății noustre
Proiectul Legii privind pensiile de asigurări 
sociale de stat și asistența socială - o 
reglementare străbătută de principiile eticii 
și echității socialiste, un puternic stimulent 
pentru o activitate rodnică, îndelungată, con
sacrată propășirii patriei noastre socialiste, 

binelui fiecărui cetățean

ÎNCEPEREA
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, în ziua de 22 iunie, convor
birile oficiale intre delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste Cehoslovace, condusă de to
varășul Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii

tovarășul Nicolae Ceausescu
» ' 9

tovarășului Gustav Husak
9

Pană, Ion- Pătan. Dumitru Popescu. 
Gheorghe Rădulescu. Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Hie Verdet. Stefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Ion Coman. Teodor 
Coman, Mihai Gere. Nicolae Giosan, 
Ion Ursu, Constantin Dăscălescu și 
Ion Stănescu. George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de 
și obștești, personalități ale 
noastre culturale 
răii.

și științifice,

masă 
vieții 
gene-

Au luat parte tovarășii Vasil Bilak, 
Josef Korciak, Josef Simon, Josef 
Mevald. Andrei Barciak. celelalte 
persoane oficiale cehoslovace.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Cehoslovace 
și Republicii Socialiste România.

în timpul dineului, desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Gustav Husak au rostit toasturi, care 
au fost urmărite cu viu interes și 
subliniate cu aplauze de cei prezenți.

CONVORBIRILOR OFICIALE
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

Cu acest prilej, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak s-au in
format reciproc despre activitatea si 
preocupările celor două partide în ac
tuala etapă de edificare a noii orin- 
duiri, despre succesele obținute de 
oamenii muncii din România in în
făptuirea sarcinilor stabilite de Con
gresul al XI-lea al Partidului Comu
nist Român și, respectiv, de oamenii 
muncii din Cehoslovacia in realizarea 
obiectivelor Congresului al XV-lea al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia. 
S-a apreciat că marile realizări do- 
bîndite de poporul român și poporul 
cehoslovac in dezvoltarea multilate
rală a economiei, științei și culturii, 
in ridicarea nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al celor ce muncesc 
corespund intereselor celor două po
poare. contribuie la sporirea forței 
atracție și influenței socialismului 
lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Gustav Husak au analizat, de ase
menea, evoluția relațiilor româno- 
cehoslovace. relevînd cu satisfacție 
raporturile de prietenie și solidaritate, 
de colaborare fructuoasă statornicite 
intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
între România și Cehoslovacia.

Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Ion Pățan, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. loan 
Avram, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Dumitru Bejan, membru al 
C.C. al P.C.R.. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Teodor Haș. membru 
Comisiei’ Centrale de Revizie 
P.C.R., ambasadorul României 
Praga.

Din partea cehoslovacă — tovarășii 
Vasil Bilak. membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, Josef Korciak. membru al 
Prezidiului C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, vicepreședinte al guvernului 
federal cehoslovac, președintele gu
vernului Republicii Socialiste Cehe. 
Josef Simon, membru al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia, vicepreședinte al 
guvernului federal cehoslovac. Josef 
Mevald. membru al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, prim-secretar al Comi
tetului regiunii Boemia de vest al 
P.C.C.. Andrei Barciak. ministrul co
merțului exterior, Lumir Hanak. am-

Presa de ieri 
de Lege privind 
sociale de stat 
Acest proiect de lege se integrează 
intr-un sistem generalizat de pen
sii, realizare de mare însemnătate 
socială, expresie a preocupării sta
tornice a partidului și statului nos
tru de asigurare — în spiritul eticii 
și echității socialiste, a umanismu
lui societății noastre — a dreptului 
fiecărui om al muncii la o existență 
lipsită de griji, demnă, la o bătrî- 
nete luminată de recunoașterea și 
răsplătirea dreaptă a meritelor o- 
mului. a muncii lui de o viată, pusă 
în slujba progresului neîntrerupt al 
patriei, creșterii bunăstării tuturor 
celor ce muncesc. Noul proiect al 
Legii privind pensiile de asigurări 
sociale de stat și asistenta socială 
stabilește — pe o bază nouă, unita
ră — principiile de acordare a pen
siei și asistentei sociale potrivit ni
velului de dezvoltare a economiei

a publicat Proiectul 
pensiile de asigurări 
și asistenta socială.

naționale, potrivit aportului fiecăru
ia la progresul social-economic 
tării.

Ceea ce trebuie remarcat de 
bun început este faptul că actualul 
proiect dc lege se constituie, alături 
de celelalte măsuri inițiate in ulti
ma vreme privind pensionarea, in
tr-un sistem generalizat. unitar, 
conceput in spiritul unei griji pro
funde fată de toate categoriile de 
oameni ai muncii, care asigură, 
practic, fiecărui făuritor de bunuri 
materiale și spirituale — muncitori, 
țărani cooperatori și din zonele ne- 
cooperativizate, intelectuali, militari, 
pensionari I.O.V.R. etc. — o existen
tă demnă, clădită nu pe bunăvoința 
și filantropia cuiva, ci exclusiv pe 
munca fiecăruia, pe grija societății 
noastre față de cei care si-au con
sacrat întreaga lor activitate dezvol
tării economico-sociale a României.
(Continuare în pag. a V-a)
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Întrebări și răspunsuri privind proiectul

Legii pensiilor de asigurări sociale de stat
și asistența socială

AVANTAJELE
PENSIEI SUPLIMENTARE

ÎN PAGINA A V-A

Toastul tovurușului
Nicolue Ceuușescu

Toastul tovurușului
Gustav Husak

Dragă tovarășe Husak,
Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc ca. in numele Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului, 
precum și al meu personal, să vă adresez, dumneavoas
tră. dragă tovarășe Husak. celorlalți tovarăși din dele
gația de partid și de stat a Republicii Socialiste Cehoslo
vace. un salut călduros și cele mai bune urări.

Vizita pe care o faceți in tara noastră este o expresie 
a bunelor relații dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre țările si po
poarele noastre, care, in strinsă colaborare, edifică cu 
succes noua orinduire pe pămintul patriei lor.

Doresc să subliniez cu satisfacție că relațiile economice 
româno-cehoslovace se dezvoltă bine, că există mari po
sibilități ca ele să cunoască o evoluție si mai puternică 
in viitor. în cursul cincinalului 1971—1975 volumul schim
burilor economice a crescut de 1.6 ori fată de cincinalul 
precedent, iar pină in 1980. potrivit prevederilor acordu
rilor pe care le avem, aceste schimburi vor înregistra o 
creștere de circa 42 la sută. îndeosebi sint perspective de 
a intensifica cooperarea in producție într-o serie de do
menii hotăritoare pentru progresul tehnic al tarilor noas
tre — curn s’*n^ construcția de mașini-unelte. industria 
chimică, aparatura de control, elemente de automatizare 
si altele.

Ceaușescu,
și prieteni români,

in numele întregii delegații ceho- 
personal, să vă mulțumesc in modul

(Continuare in pag. a IlI-a)

Stimate tovarășe
Stimați tovarăși
Permiteți-mi ca. 

slovace și al meu 
cel mai cordial pentru primirea plăcută, tovărășească și 
prietenească, care ne-a fost făcută în frumoasa dumnea
voastră țară de locuitorii Bucureștiului, de reprezentanții 
Partidului Comunist Român, ai Consiliului de Stat și ai 
Guvernului Republicii Socialiste România, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Această primire plăcută ex
primă sentimentele profunde de prietenie și simpatie ale 
poporului român și ale comuniștilor români față de po
poarele Cehoslovaciei și față de Partidul Comunist din 
Cehoslovacia.

Mulțumesc, de asemenea, în modul cel mai sincer pentru 
cuvintele calde pe care le-ați rostit aici, stimate tovarășe 
Ceaușescu, la adresa partidului și a țării noastre, a po
porului cehoslovac. îngăduiți-mi să transmit, totodată, 
salutul nostru sincer și tovărășesc comuniștilor și po
porului Republicii Socialiste România,

Dragi tovarăși.
Și această vizită constituie o expresie a relațiilor și 

colaborării care se dezvoltă cu succes între partidele și 
tarile noastre frățești, între poporul cehoslovac și po
porul român. în convorbirile de azi am putut să conti
nuăm bunele tradiții de prietenie si colaborare, să facem

(Continuare în pag. a IlI-a)

în timpul convorbirilor oficiala
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Revenind pe urmele anchetei:

„COMANDA PITEȘTI”

Progrese marcante în recuperarea restanțelor
La scrisoarea comitetului de partid de la Combinatul petrochimic din Pitești 

adresată furnizorilor de utilaje — RĂSPUNSURI COMUNISTE: adică, PRIN FAPTE CONCRETE

Acum o lună a fost publicată în „Scînteia" scrisoarea co
mitetului de partid de la Combinatul petrochimic din Pi
tești, adresată organizațiilor de partid, comuniștilor din 
unitățile furnizoare de utilaje. Așa cum a rezultat și din 
primele relatări („Scînteia" din 2 iunie a.c.), toate organi
zațiile de partid vizate au răspuns prin fapte, arătînd că 
se acționează prompt și organizat pentru recuperarea res
tanțelor. Ca urmare, în timpul scurt care a trecut s-au ob
ținut progrese marcante în recuperarea restanțelor.

lată, în continuare, relatări în acest sens.

Separatoarele au fost expediate; 
cheia succesului—întrajutorarea 

UZINA MECANICĂ GAZ METAN DIN MEDIAȘ
Apelul comuniștilor pitesteni a 

fast recepționat cu responsabilitate 
muncitorească de colectivul uzinei 
din Mediaș, declansind o reacție 
prompta la nivelul fiecărui compar
timent de muncă. Măsurile ce se 
impuneau pentru lichidarea cit mai 
grabnică a restantei — două sepa
ratoare — au fost examinate cu deose
bită exigentă. într-una din zilele 
cînd am vizitat secția construcții 
utilai tehnologic a uzinei medieșene, 
tovarășul Aurel Popa, secretarul co
mitetului de partid, ne-a promis... o 
surpriză. El ne-a arătat cele două 
utilate „in picioare", pregătite pen
tru probele de presiune. După cîteva 
zile le-am văzut din nou. de astă- 
dată la vopsit si „timbrat". La pu
țin timp după aceea, cele două uti
laje au ieșit pe poarta uzinei cu des
tinația Pitești. în felul acesta, res
tanța a fost integral lichidată.

Cum s-a obținut aceasta ?
• „Ne-am convins de marile a- 

vantaje ale colaborării perfecte din
tre beneficiar, furnizor si ceilalți 
factori cu care se cooperează ; cu 
eforturi unite, chiar si lucrări cotate 
Ia un moment dat „fără soluții" iși 
găsesc rezolvarea dorită. Situația de
venind presantă. împreună cu bene
ficiarul am putut găsi si tabla nece
sară (solicitudinea dovedită pentru 
aceasta de U.R.U.C. Făgăraș fiind

Angajamente ferme — 
date calendaristice precise

I.U.C. BORZEȘTI Șl GĂEȘTI
Am urmărit in aceste zile la I.U.C. 

Borzești modul cum se Înfăptuiește 
angajamentul comuniștilor, al mun
citorilor de aici de a realiza și expe
dia pină la sfirsitul lunii iunie uti
lajele restante pentru Combinatul 
petrochimic din Pitești. în secția 
cazangerie. unde se lucrează cupto
rul si uscătorul pentru incinerarea 
nămolului la statia de epurare bio
logică. vasul normal pentan. separa
torul de azot etc., i-am intîlnit pe 
maistrul Ion Bălan, secretarul comi
tetului de partid, si pe inginerul-șef 
Stan Petre, care urmăreau îndea
proape felul cum se realizează „Co
manda Pitești", calitatea acestor uti
laje. De la ei am aflat că. pentru 
scurtarea termenelor si executarea 
ireproșabilă a lucrărilor, toate echi
pele au fost întărite cu muncitori de 
înaltă calificare, a fost asigurată 

apreciabilă), am stabilit si tehnolo
gia adecvată (pentru care mulțumim 
din nou colectivului întreprinderii 
„Independența" din Sibiu, cu care 
ne-am ajutat de atitea ori)". (Ing. 
Gheorghe Mureșan. președintele 
consiliului oamenilor muncii).

• „Dificultățile au fost învinse 
cînd toti am pus umărul : cînd sec
țiile. atelierele au conlucrat per; 
fect ; cînd organizarea, ordinea și 
disciplina în muncă au fost exem
plare. Toti oamenii din echipa pe 
care o conduc au înțeles din primul 
moment că. într-adevăr. lucrarea nu 
mai poate suferi nici o aminare. 
Am găsit înțelegere și în alte ateliere, 
care ne-au executat urgent anumite 
subansamble". (Constantin Țarcă, șef 
de echipă).

• Comitetul de partid. împreună 
cu consiliul oamenilor muncii, a exa
minat toate problemele legate de 
recuperarea restanțelor, a prelucrat 
scrisoarea plteștenilor în organi
zația de bază de la secția utilaj 
tehnologic si. după ce a stabilit răs
punderi pentru fiecare membru de 
partid, a controlat îndeaproape mo
dul cum ele sint îndeplinite". (Aurel 
Popa. secretarul comitetului de 
partid).

(Nicolae Brujan, corespondentul 
„Scînteii").

asistenta tehnică necesară in schim
bul II. iar in secția de debitare a 
tablei (unde apăreau cele mai multe 
strangulări) s-au reparat toate ma
șinile. iar munca a fost organizată 
în trei schimburi. Totodată, s-a ac
ționat cu hotărire pentru a se aduce 
în întreprindere semifabricatele, co
roanele dințate, subansamblele tur
nate si celelalte piese realizate prin 
colaborare cu I.U.C. Găești și lami
norul din Roman.

în ce stadiu se află acum execuția 
utilajelor respective ? Maistrul Con
stantin Manta .veghează ca întreaga 
lucrare de asamblare a elementelor 
componente ale cuptorului să fie de 
cea mai bună calitate.

— Deși nu ne-a sosit încă de la 
Sibiu tabla specială pentru arcuri — 
ne spunea maistrul Manta — prin 
spiritul inventiv al șefului de echi

pă, Nicolae Vlăgioiu, am găsit un 
sistem inedit de a prinde si 'centra 
coroana de antrenare a cuptorului, 
în felul acesta, vom scurta timpul de 
asamblare si de executare a rodaju
lui cuptorului. îi asigurăm pe piteș- 
teni că, la 30. iunie, vor avea cupto
rul in bună stare de funcționare.

Alături, la vasul normal pentan de 
25 de tone, muncitorii din echipa 
condusă de comunistul Gheorghe 
Niță lucrau la montarea inelelor de 
întărire si a racordurilor de legătură.

— Dacă în două zile ne vin de la 
laborator toate . stufurile (racorduri
le) vom termina vasul pină la sfir
situl celei d.'-a doua decade a lunii 
iunie — ne-a declarat șeful de echi
pă. Intervenind, inginerul sef a mai 
scurtat cu cîteva zile termenul-an- 
gaj ament.

în ritm alert se lucrează si la us
cătorul pentru statia de epurare bio
logică. Avînd acum toate materialele 
si semifabricatele necesare, muncito
rii din echipa condusă de comunis
tul Nicolae Frunză și-au, organizat 
activitatea în două schimburi și sint 
hotărîți ca, cel mult într-o lună, uti
lajul respectiv să fie livrat beneficia
rului. De altfel ei au si expediat in 
acest răstimp, schimbătorul de căl
dură înregistrat la comanda cu nr. 
76 173.

Toti oamenii cu care am vorbit — 
cadre de conducere sau muncitori — 
ne-au rugat să le transmitem piteș- 
tenilor asigurarea că vor simți din 
plin sprijinul comunist al colectivu
lui de la I.U.C. Borzești. că unitatea 
lor va expedia, la termenul-angaja- 
ment. toate utilajele restante. 

„COMANDA PITEȘTI" ACASĂ LA... PITEȘTENI
Promisiunile furnizorilor de utilaje pentru Instalațiile „blocul de ulei" — pu
blicate în „Scînteia" din 2 iunie a.c. — au fost onorate prompt. Livrarea 
ultimelor utilaje destinate acestor instalații (3 electropompe A.P.M.T. de la 
întreprinderea de pompe din Capitalâ, 2 regulatoare de la I.E.P.A.M. Birlad 
și două separatoare verticale de la Uzina mecanicâ gaz metan din Mediaș) 
le-a dat posibilitatea montorilor piteșteni să încheie lucrările la acest obiectiv, 
iar beneficiarilor să înceapă probele tehnologice. în fotografie: instalația 

„blocul de ulei"

(Gheorghe Baltă, corespondentul 
„Scînteii").

★
La turnătoria de otel a întreprin

derii de utilaj chimic din Găești, se
cretarul comitetului de partid, tova
rășul Nicolae Mindrican. președintele 
consiliului oamenilor muncii. Gheor
ghe Zegheru. maiștrii Gheorghe Bă- 
descu. Ion Voicu. Ion Petre. împreu
nă cu alti comuniști — muncitori cu 
înaltă calificare — examinau stadiul 
lucrărilor pentru „Comanda Pitești". 
Termenele de livrare din contractul 
de colaborare : 30 iunie si 30 septem
brie 1977.

— Am acceptat comanda de la 
I.U.C. Borzești — precizează directo
rul intreprinderii — la 24 februarie 
a.c., cînd întreaga capacitate de pro
ducție a secțiilor noastre era complet 
acoperită prin comenzi și contracte. 
Apelînd la înțelegerea si dăruirea 
comuniștilor, manifestate de atîtea 
ori. cunoscind cit de necesară este 
contribuția noastră la realizarea în 
termen a noilor obiective ale combi
natului din Pitești, ne-am angajat 
față de colegii noștri din Borzești să 
le executăm la termenele amintite 
20 de coroane dințate și 16 pinioane.

De atunci, din 24 februarie — fără 
a primi răspuns de acceptare de la 
întreprinderea din Borzești — con
structorii din Găești au „atacat" lu
crările promise. Au fost distribuite 
comenzile în secții si s-au organizat 
formațiile de lucru, au fost ridicați 
indicii de încărcare a mașinilor, a 
fost îmbunătățită organizarea muncii 
Si s-a întărit disciplina.

Acum, la „danturare" si la „prelu
crări la cald", patru coroane dințate

I.U.C. Ploiești a mai lichidat o restanță : în fotografie, unul dintre utilajele sosite, în ultimul timp, pe șantierul 
instalațiilor D.M.T. Foto : S. Cristian

— coloși de 4 200 mm (care au ocu
pat munca specialiștilor din secții 
mai bine de două luni) si 12 pinioa
ne au fost executate înainte de ter
men si sint gata de expediție. Bene
ficiarul — I.U.C. Borzești — este aș
teptat să le facă recepția. Celelalte 
colaborări •— respectiv 16 coroane

G&ie va avea dreptate ? 
Comuniștii de la „Grivita roșie" 

sau inspectorul general din minister ?
Revenim la întreprinderea de uti

laj chimic ,.Grivita roșie" din Capi
tală după două sâptămini de la data 
cind consemnam angajamentul-răs- 
puns al comuniștilor de aici. Care 
este, practic, situația acum 1 Mai întîi 
— la răpitoarele cu aer. Primul din
tre ele — ne spune Ion Sterian. eco
nomist la serviciul desfacere — a fost 
livrat complet. Cit despre al doilea 
răcitor — ne dă asigurări șeful de 
brigadă Ion Cazachievici — va fi ex
pediat în ultima decadă a lunii iunie. 
Ultimele pieSe componente ale celor
lalte două răcitoare se află în lucru. 
Se ocupă de ele brigăzile lui Ion 
Cazachievici si Gheorghe Dumitres
cu. angajate în întrecere pentru a Ie 
termipa cit mai repede. La sfîrșitul 
acestei luni, susțin ei. întreaga co
mandă va fi onorată. Concomitent 
vor fi expediate spre Pitești si siste
mele de ventilație.

în ce stadiu se află execuția ce
lor două reactoare ale instalației nor
mal parafine care, așa cum mențio
nam in articolul precedent, a ridicat 
in fata colectivului uzinei probleme 
deosebit de dificile ? Ilie Bologa. se
cretarul comitetului de partid, afir
mă că .Comanda Pitești" a fost, in

dintate si patru pinioane — se află 
într-o fază avansată de execuție. 
„Pentru noi — spune directorul în
treprinderii — termenele de 30 iunie 
și 30 septembrie a.c. sint ferme". 
(Constantin Soci, corespondentul 
„Scînteii").

tr-adevăr. un examen greu pentru 
întreaga organizație de partid, dar la 
ora aceasta comuniștii au satisfacția 
de a raporta că l-au trecut cu suc
ces. Cei mai buni oameni din uzină, 
cărora li s-a încredințat sarcina de a 
rezolva probiemele tehnice complexe 
puse de execuția celor două reactoa
re si-au făcut datoria. în momentul 
de fată — ne spune ing. Vasile Po
pescu. șeful secției cazangerie — 
primul reactor se află în faza de a- 
samblare. Pentru a se ajunge aici s-a 
muncit zi si noapte, fără nici o în
trerupere. Directorul general al cen
tralei. directorul întreprinderii, cele 
inai bune cadre tehnice din uzină au 
urmărit zi de zi. oră de oră. mersul 
execuției fiecărui subansamblu. Pen
tru operațiile de asamblare. încre
dințate acum brigăzii lui Adrian Ba- 
rabas. sub conducerea ' maistrului 
Aurel Dinescu. se apreciază — după 
un scurt consiliu tehnic la fata locu
lui — că ar mai fi nevoie doar de 
cîteva zile. Ion Chivăran. directorul 
tehnic al întreprinderii, care, după 
cum susțin oamenii de aici. îsi începe 
programul de muncă si si-1 încheie 
la reactoarele pentru Pitești, conchi
de ferm : „La sfirsitul lunii invităm 

beneficiarul să asiste la probe. Noi 
ne-am formulat angajamentul — noi 
ii vom respecta !“.

Se lucrează intens și la reactorul 
al doilea. Pentru grăbirea execuției 
lui. in secția cazangerie a fost reali
zată prin autodotare incă o instalație 
de sudură, creîndu-se astfel un nou 
front de lucru. Cînd va fi gata reac
torul 1 Maistrul Aurel Dinescu răs
punde fără ezitare : La termenul 
promis, cum s-a scris în „Scînteia". 
în prima jumătate a lunii iulie reac
torul va porni spre Pitești. (Dumitru 
Tircob).

★
Acestea sint faptele pe care comu

niștii de la „Grivita roșie" le asază 
înaintea cuvintelor sau, mai exact 
spus, sint faptele prin care ei îsi în
tăresc angajamentele.

Surprinzător si. fără nici un temei, 
rezultatele muncii pline de abnegație 
si răspundere ale acestui reputat co
lectiv au fost puse la îndoială în ca
drul unei recente operative decadale 
desfășurate la Pitești. într-un mo
ment cind se stabileau priorității® 
lucrărilor si se distribuiau forțele ce
lor de la constructii-montai. în dis
cuții a intervenit reprezentantul Mi
nisterului Industriei Chimice, delega
tul permanent al acestuia pentru 
platforma petrochimică pitesteană : 
„Nu se poate lua în discuție anga
jamentul celor de la „Grivița". Prac
tic. cele două reactoare nu vor fi 
realizate în termenul promis" — și-a 
spus părerea V. Flamaropol. inspec
tor general în M.I.Ch.

Urăm grivițenilor succes in dez
mințirea prin fapte a acestei atitu
dini care ni s-a părut de natură de
fetistă. sugerîndu-le să-1 invite la 
premierele celor două reactoare.

Grupaj realizat de
Constantin MORARU

/R/GAȚ//LE [N BJJfOR
în unitățile agricole din județul 

Bihor se desfășoară ample lucrări de 
îmbunătățiri funciare. între altele, 
se ridică baraje pentru acumularea 
apei și se amenajează sisteme locaie 
de irigații. Din anuț 1970 și pină in 
prezent s-au construit 26 de baraje 
— la Vășad, Valea lui Mihai, Diosig, 
Sălacea, Abrămut șa. — din acumu
lările de apă rezultate irigîndu-se 
peste 5 500 ha. Sporurile de recolte 
obținute pe terenurile irigate de
monstrează cu prisosință eficiența 
investițiilor făcute. în prezent, sint 
in lucru incă cinci baraje, la Sălard, 
Simian și Petid-Cărăsâu.

Cu prilejul recentei vizite efec
tuate in județul 
Bihor, tovarășul 
Nicolae Ceausescu 
a subliniat, prin
tre altele, nece
sitatea folosirii 
judicioase a tutu
ror resurselor de 
apă in vederea 
extinderii supra
fețelor irigate si 
încheierii în cursul 
actualului cinci
nal a programu
lui de irigații. 
Este o cerință 
stringentă, deoa
rece. mai ales in 
acest an. în par
tea de vest a țării rezerva de apa 
din sol este redusă. Ce se face pen
tru extinderea sistemelor de irigații 
și buna lor funcționare ? Unitățile 
agricole bihorenă și-au propus ca, 
in acest an. să amenajeze pentru 
irigații 1 200 ha in sisteme locale. In 
urma identificărilor făcute s-a hotă- 
rit ca, in toate’ cele 13 cooperative 
agricole unde au fost localizate te
renurile respective, amenajările să 
fie făcute prin conducte sub pre
siune. Specialiștii susțin că soluția 
aleasă a fost impusă do însăși con
figurația terenurilor, care sint mai 
accidentate. Această soluție este 
preferată și de conducerile și spe
cialiștii din unitățile agricole, care 
în felul acesta nu mai au nici o răs
pundere in executarea cu forțe pro
prii a unor lucrări simple. Plătesc 
oficiului județean de imbunătățiri 
funciare costul amenajării — este 
adevărat, ceva mai mult — și aș
teaptă să recepționeze lucrarea. De
sigur. e bine că se fac lucrări trai
nice. moderne, dar trebuie avut în 
vedere că și capacitatea de execuție 

a O.I.F.-ului este limitată, iar unele 
materiale se găsesc mai greu. Iată 
de ce la lucrările de amenajări pen
tru irigații trebuie atrași „mai mult 
locuitorii satelor, astfel incit, chiar 
în acest an, udările să poată fi fă
cute pe suprafețe cit mai mari.

Practic, din cele 430 ha prevăzute 
să fie amenajate pină la 31 mai, au 
fost gata numai 160 ha. Din datele 
puse la dispoziție de conducerea ofi
ciului județean de îmbunătățiri fun
ciare rezultă insă că in prima decadă 
a lunii iunie au mai fost date în fo
losință 180 ha. De asemenea, in urmă; 
toarea decadă, lucrările se vor mai 
termina pe circa 100 ha la coopera

Cîmpul are nevoie de apă 
...dar pe canale curg 

doar explicații și justificări
tivele agricole Uileacu de Beiuș și 
Sintion. Deci, deși cu oarecare în- 
tîrziere, terenurile vor putea fi iri
gate. Cum se prezintă situația pe te
ren ? La cooperativa agricolă Să- 
lard. unde se găsesc 100 ha din cele 
180 ha raportate ca fiind date in fo
losință in prima decadă a lunii iu
nie, udările nu se pot face deoarece 
nu se terminase racordul la canalul 
de aducțiune. în loc să fie îngrijorat 
de această situație, tovarășul Albert 
Szabo, inginerul șef al cooperativei 
agricole, ne-a spus că lucrările sint 
chiar in avans față de grafic. Tova
rășul Cornel Mincic, inginerul șef al 
oficiului județean de imbunătățiri 
funciare, nu împărtășește această pă
rere. „în toamna trecută — spunea 
el — conducerea unității a schimbat 
amplasarea culturilor și a semănat 
griu pe parcelele care trebuiau ame
najate pentru irigații. Din această 
cauză, pină acum, pe 350 ha nu s-a 
putut efectua nici o lucrare, deși aici 
avem asigurate toate conductele de 
azbociment necesare".

Și în timp ce la Sălard stau nefo

losite conducte însumînd patru kilo
metri — și vor mai sta pină ce se 
recoltează griul și se vor săpa cana
lele — la cooperativele agricole Tă- 
mașda. Tileagd si Ineu.1 de Criș, 
unde amenajările trebuiau să fie 
gata pină la 31 mai, lucrările nici nu 
au început deoarece... nu sînt asigu
rate conductele de azbociment. Evi
dent. conductele trebuiau montate 
acolo unde s-a putut lucra la săpa
rea canalelor.

Cert este că, pină la această dată 
in cooperativele agricole din județul 
Bihor se puteau amenaja si iriga su
prafețe mai mari. Dar sînt și alte 
obstacole care Împiedică apa să 

ajungă la plante. Cooperatorii din 
Episcopia-Bihorului, de pildă, au 
cheltuit peste 1,3 milioane lei pentru 
amenajarea unui sistem de irigații 
prin brazde pe 120 ha, care trebuia 
să fie gata încă de anul trecut. Pină 
acum însă nu s-a putut iriga nici un 
hectar. De ce ? „în primul rînd, 
O.I.F.-ul nu a terminat nivelarea te
renului, ne-a spus tovarășul Ludovic 
Szeghalani. președintele cooperativei 
agricole. Dar și așa am fi încercat 
noi să irigăm unele parcele. Necazul 
cel mai mare este că electropompele 
nu pot fi puse in funcțiune deoarece 
lipsesc două întrerupătoare. Condu
cerea șantierului de construcții-mon- 
taj al I.R.E.-Oradea, cu care avem 
contract pentru efectuarea montaju
lui electric, ne-a comunicat că, dacă 
noi procurăm aceste piese, ni le 
instalează imediat. La noi în coope
rativă nu există însă nimeni care să 
știe cel, puțin cum arată aceste între
rupătoare". Și așa. pină ce coopera
tiva agricolă iși va forma un spe
cialist în întrerupătoare, sistemul de 

irigații nu va putea fi folosit. Spe
cialiștii de la șantierul de construc- 
ții-montaj au datoria să rezolve a- 
cșastă problemă.

încă de anul trecut la cooperativa 
agricolă Tulea I s-a executat cu for
țe proprii un sistem de irigații pe 
80 ha. Sistemul nu poate fi însă fo
losit deoarece O.I.F. nu a terminat 
de construit o conductă de 150 m 
pentru transportul apei de la stația 
de pompare pină la canalele des
chise de pe cîmp. La cooperativa 
agricolă Sintimreu, situația se pre
zintă cu totul altfel. încă in 1975, pe 
terenul acestei unități s-a construit, 
din fondurile statului, un baraj pen

tru acumularea 
apei. După cum 
era și normal, 
printre beneficia
rii acestei inves
tiții se număra și 
cooperativa agri
colă din Sintim
reu. care, potrivit 
proiectului, tre
buia să amenaje
ze 130 ha pentru 
irigații. Dar con
ducerea coopera
tivei a renunțat la 
posibilitatea care 
i se oferea pentru 
sporirea recolte
lor prin irigații. 

Motivul ? „Dacă făceau un sistem de 
irigații cu conducte îngropate, lucră
rile ne-ar fi costat foarte mult" — 
ne-a spus tovarășul Alexandru Ki- 
raly, inginerul șef al unității. Re
vine deci din nou in discuție proble
ma alegerii soluțiilor pentru amenaja
rea sistemelor locale de irigații. De- 
cit să aleagă o soluție mai simplă și 
o parte din lucrări să fie tăcute cu 
forțe proprii, conducerea unității a 
preferat să renunțe la irigații. Un 
mod de a gîndi nu tocmai gospodă
resc.

în această perioadă, irigarea unor 
suprafețe cit mai mari reprezintă 
una din principalele căi pentru spo
rirea producției agricole. Experiența 
cîștigată în acest sens de unele co
operative agricole, printre care cele 
din Diosig. Cefa, Vaida ș.a. este edi
ficatoare. Timpul nu așteaptă. Plan
tele au nevoie de apă. Trebuie fo
losite din plin toate posibilitățile pen
tru extinderea irigațiilor.

Ion TEODOR

• FAPTE • OPINII • PROPUNERI
• Poftiți Io Băile Buzna ! Sulicitudinea cu sînt intîm- 

pinați oamenii muncii veniti la odihnă și tratament în această stațiune 
din județul Sibiu, condițiile optime create pentru îngrijirea sănătății lor. 
omenia de care dă dovadă întregul personal creează o ambianță 
plăcută, reconfortantă. De fiecare dată voi reveni aici cu deplină În
credere în competența cadrelor medicale, cu bucuria revederii unor 
locuri unde, intr-adevăr, te simți bine. (Ștefan Tănase, Tg. Jiu).

în ritm de melc avanseazâ lucrârile
restaurantului-pensiune, singurul de acest fel din municipiul Rm. 
Vilcea. unde serveau zilnic prînzul peste 900 de oameni ai muncii. Nu 
s-ar putea oare urgenta repunerea in funcțiune a acestei unități, pre
cum și a cuptorului din cadrul ei in care se fabricau delicioșii covrigi 
proaspeți atit de căutati de consumatori? (Gheorghe Ispășoiu, Rm. Vilcea).

® Cu aproape trei luni mai devreme, in orașul Codlea, județul 
Brașov, a început popularea celei de-a doua ferme, din ceie patru cite 
se vor construi în final aici, destinate creșterii păsărilor pentru carne. 
Acest succes se datorește bunei colaborări intre beneficiar (LS. „Avicola") 
și constructor (șantierul Codlea al T.C.I.-Brașov). Prin devansarea pune- 
rii in funcțiune a acestei ferme se va realiza anul acesta o productie- 
marfă suplimentară in valoare de citeva milioane lei. (Nicolae Lepă- 
datu. Brașov).

• Vagonul rătăcitor 1976. C.A.P.-Palilula,
vacilor Chichiș. ju-

■ La 1 septembrie
județul Dolj, a expediat Complexului de creștere a .. .
dețul Covasna. cu vagonul nr. 15319901387 (scrisoarea de trăsură nr. 
580063). 240 baloți paie în greutate de 4 800 kg. La stația C.F.R.-Ozun. 
unde trebuia să sosească vagonul respectiv, au venit doar documentele. 
De paie, nici pomeneală I Toate sesizările noastre la furnizor, stația 
C.F.R. de expediție și Regionala C.F. Brașov, au rămas fără răspuns. 
Intrucît complexul nostru are neapărată nevoie de paie solicităm, și pe 
această cale, sprijin în clarificarea misterului dispariției vagonului res
pectiv pentru a putea intra cit mai repede in posesia produsului ce l-am 
plătit cooperativei încă de anul trecut. (Iuliu Csăszâr, director al Com
plexului de creștere a vacilor Chichiș. județul Covasna).

Solicităm conducerii Centralei de preindustrializare și achizi
ții să ia măsurile necesare pentru ca și în județul nostru. Dolj, unită
țile din subordinea sa să pună la dispoziția cetățenilor, in schimbul 
produselor achiziționate, materiale din fibre supraelastice. tricotaje etc. 
(Vaier Dinut. comuna Perișor, județul Dolj).

secției utilaje• Cu mijloace proprii a realizat «»>«t‘vui
complexe din cadrul întreprinderii de construcții de mașini Reșița un 
electrovagonet plat, de circa 8 m lungime, pentru ușurarea transportului 
intre hale a pieselor cu volum mare. Cu ajutorul acestui vagonet, acțio
nat la capătul liniei printr-un generator electric, crește operativitatea 
transporturilor uzinale și se înlocuiește munca fizică a patru lucrători 
(Nicolae Brâncuș, muncitor, I.C.M.-Reșița).

de reparații la clădirea

Industria județului Neamț 
a îndeplinit planul semestrial

Antrenați plenar în ampla întrece
re socialistă, comuniștii, toti oame
nii muncii din industria județului 
NEAMȚ raportează că sarcinile de 
plan ce le-au revenit pe primul se- 

’mestru din acest an hotărîtor al ac
tualului cincinal au fost îndeplinite 
cu 8 zile înainte de termen. S-au creat 
astfel condițiile pentru ca. pină la 
finele lunii iunie, să se livreze su
plimentar economiei naționale produ
se in valoare de 350 milioane lei, con- 
stînd în realizarea peste plan a 4 600 
tone țevi din oțel fără sudură. 1100 
tone fire și fibre sintetice, 2 200 me
tri cubi cherestea. 7 000 metri pătrați 
de plăci fibrolemnoase. 2100 metri 
cubi prefabricate din beton. 2 300 hi 
lapte si produse lactate și altele, u- 
nitătile județului apropiindu-se ast
fel de cota finală a angajamentului a- 
sumat în întrecerea socialistă pe 1977. 
De menționat că aproape 90 la sută 
din depășirile de plan înregistrate pină 
acum constituie rezultatul direct al 
preocupărilor pentru sporirea produc
tivității muncii, indicator care în pe
rioada ce a trecut din acest an a cres
cut cu 2,5 la sută fată de plan. A- 
ceste succese au fost obținute in con
dițiile intensificării eforturilor’ pentru 
promovarea pe seară largă a progre
sului tehnic, adîncirea procesului de 
modernizare. înnoire si diversificare 
a producției. îmbunătățirea calității 
acesteia, pentru gospodărirea cu gri
jă a materiilor prime, materialelor, 
combustibilului si energiei electrice, 
folosirea cu eficientă a utilajelor. în
tărirea disciplinei în toate comparti
mentele. pentru creșterea rolului oa
menilor muncii în organizarea și con
ducerea nemijlocită a producției.

Cu acest prilej, biroul Comitetului 
județean Neamț al P.C.R. a adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu, in 
care se spune, printre altele : „Vă 
asigurăm, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și în 
viitor vom face totul pentru tradu
cerea in viată a mărețului program 
adoptat de Congresul al XI-lea al 
partidului, convinși fiind că numai 
astfel, alături de întregul popor, vom 
asigura progresul neîntrerupt al 
scumpei noastre patrii spre culmile 
însorite ale comunismului".
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Vizita delegației de partid si guvernamentale a Republicii SodaHste Cehnslovace
DINEU OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU IN ONOAREA TOVARĂȘULUI GUSTAV HUSAK 
Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Gustav Husak

(Urmare din pag. I)

Cunoaștem si ne bucură succesele 
pe care ponorul cehoslovac prieten, 
sub conducerea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, a Comitetului său 
Central. în frunte cu tovarășul Husak. 
le obține în construirea socialismului, 
în dezvoltarea economico-socială ge
nerală a tării. Ca prieteni sinceri, do
rim poporului cehoslovac noi succese 
pe acest drum, realizări cit mai im
portante în îndeplinirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XV-lea al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia.

în timpul vizitei veți avea pri
lejul să cunoașteți unele aspecte 
din viata și preocupările poporu
lui român, din activitatea sa pen
tru realizarea Programului parti
dului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a țârii spre comunism. în 
primul an al cincinalului, precum și 
în cele aproape 6 luni care au trecut 
din acest an am obținut un înalt 
ritm de dezvoltare industrială —"“de 
11.5 la sută. Anul trecut. în agricul
tură am realizat cea mai mare pro
ducție din întreaga istorie a tării. 
Toate acestea sînt, desigur, rezulta
tul înfăptuirii ferme a politicii parti
dului nostru, care, asezînd in centrul 
preocupărilor progresul susținut al 
economiei, științei și culturii, asigură 
creșterea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a tuturor cetă
țenilor. Nu de mult, partidul nostru 
a elaborat un amplu program de 
creștere suplimentară a veniturilor 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, de ridicare și mai accentuată 
a nivelului de trai al populației. e

Acționăm, totodată, pentru perfec
ționarea organizării și conducerii 
societății, pentru promovarea în în
treaga viață socială a principiilor so
cialiste de muncă și viată, pentru a- 
sigurarea condițiilor în vederea par
ticipării active a tuturor cetățenilor, 
indiferent de naționalitate, la con
ducerea tării, pentru lărgirea con
tinuă a democrației socialiste — con
diție esențială pentru edificarea cu 
succes a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Noi conside
răm că succesele pe care le do- 
bindim in dezvoltarea economico- 
socială a patriei, în construirea noii 
orinduiri — ca de altfel si realizările 
obținute de poporul cehoslovac, de 
popoarele celorlalte state socialiste — 
reprezintă o contribuție de seamă la 
cauza socialismului, progresului și 
păcii în lume.

Dragi tovarăși.
România situează ferm în centrul 

activității sale externe întărirea prie
teniei, solidarității și colaborării mul
tilaterale cu toate țările socialiste, 
împreună cu celelalte state membre 
ale C.A.E.R., contribuim activ la rea
lizarea „Programului complex", in 
scopul progresului multilateral al e- 
conomiei naționale a fiecărui stat, al 
egalizării nivelurilor de dezvoltare, 
al întăririi forțelor socialismului.

Acționăm, totodată, pentru dezvol
tarea raporturilor de solidaritate si 
colaborare cu țările în curs de dez
voltare. cu țările nealiniate, cu toate 
popoarele care pășesc pe calea pro
pășirii lor economico-sociale libere 
și independente.

în spiritul coexistentei pașnice, 
România promovează raporturi eco
nomice. tehnico-știintifice cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, isi intensifică partici
parea la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de va
lori. Tara noastră pune la baza tutu
ror relațiilor sale externe principiile 
deplinei egalități in drepturi, respec
tării independentei si suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță si la amenința
rea cu folosirea forței. Milităm ca 
aceste principii să se afirme cu pu
tere in viata internațională.

Sintem preocupați in mod deosebit 
de traducerea în practică a principi
ilor înscrise în documentele semnate 
la Helsinki. In acest sens dorim ca 
reuniunea de la Belgrad să dea un 
nou și puternic impuls înfăptuirii pre
vederilor Actului final de la Helsinki, 
care constituie un tot unitar, atît in 
ce privește dezvoltarea neîngrădită a 
colaborării economice, tehnico-știin

tifice. culturale si în alte domenii, cît. 
mai ales, trecerea cu hotărîre la mă
suri eficiente de dezangajare militară 
în Europa, fără de care nu se poate 
vorbi de o reală securitate si pace, 
în acest sens, considerăm că propu
nerile țărilor socialiste participante 
la Tratatul de la Varșovia, adoptate 
la reuniunea din toamna anului tre
cut de la București, constituie o bază 
bună pentru conlucrarea țărilor noas
tre în vederea realizării securității și 
colaborării in Europa.

Deși in ultimii ani s-a vorbit mult 
despre dezarmare, cursa înarmărilor 
a continuat să capete proporții, apă- 
sind tot mai greu umerii popoarelor 
si sporind pericolul unor noi răz
boaie nimicitoare. Iată de ce noi 
considerăm că trebuie făcut to
tul — pînă nu este prea tîrziu — 
pentru trecerea la dezarmare și. în 
primul rînd. la dezarmarea nucleară. 
Ne pronunțăm cu toată hotărîrea 
pentru adoptarea de măsuri concrete 
privind încetarea cursei înarmărilor, 
reducerea cheltuielilor militare și a 
efectivelor armate, desființarea blocu
rilor si bazelor militare, retragerea 
trupelor străine de pe teritoriile altor 
state, precum și pentru alte măsuri 
de natură să contribuie la întări
rea destinderii, colaborării și păcii,

Una din cerințele cele mai arzătoare 
ale epocii contemporane este lichi
darea subdezvoltării, a împărțirii lu
mii în țări bogate și sărace — ur
mare a politicii imperialiste, co
lonialiste si neocolonialiste. în acest 
scop apreciem că este necesar să se 
acționeze mai activ, intr-o strinsă 
conlucrare, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să asigure desfășurarea echita
bilă a colaborării dintre state, pro
gresul mai rapid al fiecărui popor 
si îndeosebi al celor rămase în urmă, 
accesul lor larg la cuceririle științei 
si tehnicii moderne.

Problemele complexe ale vieții in
ternaționale actuale impun partici
parea activă. în condiții de deplină 
egalitate, la solutionarea lor. a tutu
ror statelor, indiferent de mărime 
sau orînduire socială. în special a 
țărilor mici și mijlocii, a tarilor în curs 
de dezvoltare, a statelor nealiniate — 
care sînt direct interesate în instau
rarea unui climat de înțelegere și 
cooperare echitabilă. în acest con
text, ne pronunțăm pentru creș
terea rolului O.N.U. și al celor
lalte organisme internaționale care 
oferă cadrul organizatoric adecvat în 
vederea participării efective a tutu
ror statelor la dezbaterea probleme
lor. la promovarea păcii, destinderii 
și colaborării pe planeta noastră.

Stimați tovarăși și prieteni.
Dăm o înaltă apreciere colaborării 

dintre partidele și țările noastre, atît 
bilaterale, cit și pe plan internațional 
și in mod deosebit rolului impor
tant pe care dumneavoastră, tovarășe 
Husak, îl aveți in întărirea priete
niei și colaborării româno-cehoslo- 
vace.

Doresc să-mi exprim încă o dată 
convingerea că vizita pe care o fa
ceți, convorbirile pe care le vom 
purta și înțelegerile la care vom a- 
junge vor determina întărirea și 
mai puternică a prieteniei, solidari
tății și colaborării dintre țările, par
tidele și popoarele noastre, amplifi
carea schimburilor economice, tehni
co-știintifice. culturale și în alte do
menii, precum și a conlucrării noas
tre prietenești pe tărimul vieții in
ternaționale. în interesul cauzei so
cialismului, al păcii și colaborării în 
lume.

Cu aceste gînduri, vă propun să 
ridicăm paharul :

Pentru prietenia și colaborarea 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre !

Pentru bunăstarea și fericirea po
porului cehoslovac prieten !

în sănătatea tovarășului Gustav 
Husak, secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace !

în sănătatea tuturor tovarășilor 
cehoslovaci prezenti aici !

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor !

Pentru colaborare și pace in în
treaga lume ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)

schimb de experiență cu privire la 
construcția socialistă, să examinam o 
gamă largă de probleme vizînd dez
voltarea și adîncirea în continuare 
a relațiilor reciproce, precum și evo
luția actuală din lume.

Constatăm cu satisfacție că actu
alele noastre convorbiri se desfășoa
ră într-o atmosferă tovărășească, de 
înțelegere reciprocă, existind con
cordantă de păreri și puncte de ve
dere în problemele discutate. In a- 
cestea se oglindesc voința noastră 
fermă și hotărîrea de a adinei și in- 
tări prietenia cehoslovaco-română.

Baza trainică a acestei prietenii 
si colaborări rodnice cehoslovaco- 
romăne o constituie învățătura revo
luționară comună a marxism-leninis- 
mului și unitatea telurilor construc
ției socialiste. Popoarele țărilor noas
tre sînt, de asemenea, unite prin tra
dițiile luptei seculare pentru exis
tență națională și libertate, pentru 
independență de stat. Chiar anul a- 
cesta reprezintă pentru poporul ro
mân un an al unor jubileuri impor
tante. Alături de a 30-a aniversare a 
republicii populare și a 33-a aniver
sare a eliberării de sub jugul fascist, 
poporul român și toți prietenii săi 
sărbătoresc și centenarul indepen
denței și eliberării României de sub 
dominația otomană. Este îmbucură
tor faptul că puteți întimpina aceste 
aniversări importante cu rezultatele 
strălucite pe care le-ați obținut în 
edificarea socialismului.

în acest proces de construire a so
cialismului. in Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republica Socialistă 
România s-au dezvoltat și s-au în
tărit autoritatea și rolul conducător 
al partidelor marxist-leniniste. Sub 
conducerea lor s-au dezvoltat rela
țiile și colaborarea cehoslovaco-ro
mână reciproc avantajoasă. Aceste 
relații tovărășești, precum și contac
tele personale se extind și se apro
fundează permanent, in folosul am
belor țări, al construcției lor socia
liste încununate de succes. Aș dori 
să apreciez cu acest prilej, stimate 
tovarășe Ceaușescu, marile dumnea
voastră merite în dezvoltarea acestor 
relații reciproce, să vă urez multă 
putere de muncă, sănătate si noi 
succese în munca de răspundere de
dicată bunăstării poporului român, 
cauzei progresului si păcii.

Colaborarea cehoslovaco-română 
înregistrează o tendință mereu as
cendentă, iar în cadrul acesteia se 
afirmă tot mai accentuat forme noi, 
mai eficiente. Ea se dezvoltă pe baza 
trainică a concepției comune măr- 
xist-leniniste despre lume, după care 
se călăuzesc partidele și politica ță
rilor noastre, pe baza principiilor in
ternaționalismului proletar și socia
list și ale solidarității internaționa
liste. Expresia acestui fapt o consti
tuie și apartenența Republicii Socia
liste Cehoslovace și a Republicii So
cialiste România la organizația Tra
tatului de la Varșovia, precum și 
colaborarea multilaterală, avantajoa
să pentru toate țările membre, in 
cadrul Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

însemnătatea acestei colaborări tot 
mai strînse și a relațiilor prietenești 
și tovărășești in continuă aprofun
dare mai este accentuată și prin fap
tul că partidele și țările noastre fră
țești contribuie în acest fel la în
tărirea unității și colaborării țărilor 
comunității socialiste, care constitu
ie unul dintre factorii principali ai 
forței lor, ai înaintării cu succes pe 
calea construirii societății socialiste 
dezvoltate și a luptei comune pen
tru destindere, pace justă și securi
tate internațională.

Dragi tovarăși.
Comuniștii cehoslovaci și întregul 

nostru popor urmăresc. cu atenție și 
simpatie succesele pe care le obțin 
oamenii muncii din Republica So
cialistă România, sub conducerea 
partidului comunist, a Comitetului 
său Central. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în realizarea 
telurilor trasate de Congresul al 
XI-Iea al Partidului Comunist Ro-

mân. Ne bucurăm sincer de toate 
suceeșele dumneavoastră, pentru care 
adresăm din toată inima felicitări 
poporului român și partidului său 
comunist și dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

în concordantă cu politica parti
dului dumneavoastră, se- dezvoltă di
namic economia, știința, cultura și 
celelalte domenii ale vieții sociale 
din țara dumneavoastră, crește ni
velul de trai al poporului român. 
Comuniștii cehoslovaci acordă o 
înaltă apreciere eforturilor mari, 
promptitudinii șt capacității de ac
țiune cu care Partidul Comunist Ro
mân, Comitetul Central și Comitetul 
său Politic Executiv au mobilizat și
condus. încă din primele ore de după 
cutremur, eforturile conștiente, pli-
ne de abnegație, ale poporului ro
mân pentru depășirea urmărilor gra
ve ale seismului care 
s-a abătut asupra tării

nu de mult 
dumneavoas-

Partidul Co-

din Re- 
Partidul 
și po- 

cu min-

Moment din timpul vizitei protocolare

ÎNCEPEREA convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

Convorbirile au evidențiat hotărîrea 
comună de a întări conlucrarea dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, de a im
prima un curs mereu ascendent 
colaborării politice, economice, teh
nico-știintifice. culturale dintre 
România si Cehoslovacia, de a ex
tinde cooperarea in producție, de a 
intensifica si diversifica legăturile 
comerciale. potrivit posibilităților 
mereu crescînde ne care le oferă 
dezvoltarea economică a celor două 
țări. S-a subliniat că promovarea 
susținută a colaborării româno-ceho- 
slovace este în folosul ambelor state 
și popoare, al propășirii lor 
Slujește cauzei generale a 

si colaborării

continue, 
socialis- 
interna-

tovarășii 
Gustav Husak

Nicolae 
au avut

mului. păcii 
tionale.

Totodată.
Ceaușescu si
un schimb de păreri în probleme ale 
actualității politice internaționale. A

fost exprimat acordul celor două 
partide si țări de a întări conlu
crarea în sfera vieții internationals, 

continuare în 
consecvente a 

final al Con- 
pentru securitate si coooe- 

Etiropa, desfășurării cu

de a acționa în 
vederea înfăptuirii 
prevederilor Actului 
ferintei 
rare in 
succes a reuniunii de la Belgrad, 
pentru ca ea să dea un nou si pu
ternic impuls transpunerii în prac
tică a obiectivelor maiore stabilite la 
Helsinki, consolidării procesului de 
destindere, sure a deveni durabil si 
ireversibil, realizării 
de dezarmare si. în 
dezarmare nucleară, 
hotărîrea lor de a 
eforturile îndreptate 
lutionării. pe cale politică, a stărilor 
de încordare si conflict — din Orien
tul Mijlociu, din alte zone ale globu
lui — statornicirii unor raporturi cu 
adevărat echitabile între state, făuri
rii unei noi ordini econom m 
diale.

de oasi concreti 
primul rînd. de 
A fost relevată 

spriiini activ 
în direcția so-

ne mon - 
instaurării unui climat de

pace, securitate si cooperare inter
națională. edificării unei lumi mai 
drepte si mai bune.

A fost reafirmată solidaritatea ce
lor două partide si țări cu lupta i. - 
poarelor pentru eliberare națională 
si Socială. împotriva politicii impe
rialiste și neocolonialiste. pentru 
consolidarea independentei lor na
ționale. pentru dreptul lor de a fi 
stăpine pe propriile bogății, de a-si 
hotărî singure soarta. A fost relevată, 
de asemenea, voința Partidului Co
munist Român si Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, a României si 
Cehoslovaciei de a contribui la întă
rirea unității si colaborării tarilor 
socialiste, a partidelor comuniste si 
muncitorești, a tuturor forțelor pro
gresiste. democratice, antiimneria- 
liste. în lupta pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de. pace si progres social 
alo popoarelor.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de prietenie frățească, 
cordialitate si înțelegere reciprocă.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

La înminarea cheii orașului București

tră.
Sintem convinși că 

munist Român, in frunte cu Comi
tetul său Central, va conduce comu
niștii români si întregul popor al 
Republicii Socialiste România spre 
obținerea de noi succese în edifi
carea societății socialiste dezvoltate.

Dragi tovarăși.
Poporul cehoslovac, sub condu

cerea partidului comunist. îndepli
nește. de asemenea, cu succes sarci
nile trasate de Congresul al XV-lea 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia. Hotăririle congresului s-au 
bucurat de sprijinul maselor de 
muncitori, țărani cooperatori, al in
telectualității socialiste, tineretului, 
de sprijinul tuturor păturilor popu
lației noastre. Aceste hotărâri se 
realizează in prezent cu succes, da
torită muncii lor active, conștiente, 
pline de inițiativă si abnegație.

Din inițiativa oamenilor muncii, 
la orașe si sate se desfășoară cu 
succes o largă mișcare politică si o 
activitate intensă pentru indeplinirea 
cu succes a sarcinilor celui de-al 
6-lea cincinal, pentru dezvoltarea in 
continuare a vieții politice, econo
mice si culturale, pentru Îmbunătă
țirea mediului de viată si de muncă.

La fel ca oamenii muncii 
publica Socialistă România. 
Comunist din Cehoslovacia 
porul tării noastre pot face
drie bilanțul rezultatelor muncii lor. 
Lupta pentru realizarea obiectivelor 
exigente, pe care le-am stabilit la 
Congresul al XV-l<țfc*IKf-spartMului,  
necesită eforturi susțWtete. o gospo
dărire ftidlcioasă. * f&Ksâreâ ftluror 
rezervelor si perfectioriarea continuă 
a activității de conducere la toate 
nivelurile. Sintem convinși că astfel 
putem îndeplini cu succes aceste sar
cini.

Stimați tovarăși.
Realizarea obiectivelor pe care 

le-am stabilit la congresele partide
lor noastre depinde intr-o măsură 
însemnată de evoluția situației din 
lume. în eforturile pentru destindere 
internațională. pentru asigurarea 
unei păci trainice si preîntâmpinarea 
pericolului unui nou război mondial, 
o, mare importantă o are colaborarea 
partidului si a tării noastre cu Uniu
nea Sovietică, cu România socialistă, 
cu țările comunității socialiste, cu 
forțele iubitoare de pace, antiimpe- 
rialiste. Lupta comună a tuturor for
țelor păcii pentru realizarea acestor 
teluri nobile a condus deja la rezul
tate pozitive. în pofida dificultăților 
și obstacolelor care ne-au fost puse 
în cale. Viata ne convinge însă per
manent că nu putem diminua aceste 
eforturi. Chiar in perioada actuală 
observăm să. in pofida succeselor ob
ținute pe calea destinderii și îmbu
nătățirii atmosferei internaționale, 
crește impotrivirea celor mai agresi
ve forțe ale imperialismului fată de 
acest proces.

Acest lucru este atestat și de ac
tuala campanie antisocialistă. declan
șată in Occident, sub lozinca falsă 
..lupta pentru drepturile omului", al 
cărei scop este de a masca propriile 
slăbiciuni ale capitalismului si de a 
distrage atentia popoarelor de la 
probleme cum sînt șomajul ridicat, 
creșterea inflației și înrăutățirea ge
nerală a condițiilor de viată ale oa
menilor muncii.

Cu atit mai importantă este conso
lidarea unității și colaborării țărilor 
socialiste, dezvoltarea solidarității 
internaționaliste a mișcării comuniste 

muncitorești internaționale și a 
iubitoare de pace.

lupta

zidiului. secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Josef Korciak. membru 
al Prezidiului C.C. ‘al P.C. din Ceho
slovacia. vicepreședinte al guvernu
lui federal cehoslovac, președintele 
guvernului Republicii Socialiste 
Cehe. Josef Simon, membru al C.C. 
al P.C. din "Cehoslovacia, vicepre-

«f*  "-ȘSIințe al grvCerhuluf federal ceho-

si 
tuturor forțelor 
antiimperialiste din lume in 
pentru continuarea procesului destin
derii. în acțiunile lor comune vedem 
factorul cel mai important al conti
nuării evoluției pozitive din Europa, 
a cărei expresie o constituie indeo- 

• sebi Conferința general europeană și 
Actul final al acesteia. Importanta 
unității țârilor comunității socialiste, 
a mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale și a colaborării efi
ciente a tuturor forțelor iubitoare de 
pace, antiimperialiste. a fost subli
niată si de Conferința partidelor co
muniste si muncitorești din Europa, 
organizată anul trecut la Berlin.

în prezent, destinderea trebuie să 
cuprindă si alte zone ale lumii, să 
se adincească si să se consolideze. 
La aceasta ar trebui să contribuie și 
actuala intilnire de la Belgrad și nu
trim speranța. împreună cu alte sta
te interesate in continuarea evoluției 
pozitive din Europa, că ea va consti
tui un nou pas constructiv in a- 
ceastă direcție.

■slovac. Josef Mevald, membru al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
prim-secretar al Comitetului regiunii 
Boemia de Vest al P.C. din Ceho
slovacia. Andrej Barciak, ministrul 
comerțului exterior.

Sint prezenti Teodor Haș. ambasa
dorul României la Praga. și Lumir 
Hanak. ambasadorul Cehoslovaciei 
la București.

Ceremonia sosirii continuă cu ono
rurile militare ale gărzii aliniate pe 
aeroport. Răsună acordurile solemne 
ale imnurilor de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii So
cialiste Cehoslovace. în timp ce. în 
semn de salut, sînt trase 21 de salve 
de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak trec in revistă 
garda de onoare.

Urmează prezentarea persoanelor 
oficiale române venite în întimpina- 
re, precum și a membrilor corpului 
diplomatic aflați pe aeroport.

Miile de bucureșteni prezenti ova
ționează, fac o caldă manifestare de 
simpatie celor doi conducători 
de partid si de stat. Mulțimea 
poartă portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu si Gustav Husak. flutură 
Stegulete cu culorile naționale ale 
României și Cehoslovaciei. aclamă 
pe conducătorii de partid si de stat 
ai celor două țări. Un grup de 
pionieri oferă tovarășilor 
Ceausescu si Gustav Husak 
se buchete de garoafe roșii.

în această atmosferă, ...__
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak 
iau loc într-o mașină deschisă, escor
tată de - motocicliști, îndreptindu-se 
spre reședința rezervată înaltilor 
oaspeți. De-a lungul traseului sînt 
arborate drapelele celor două țări, se 
află pancarte cu urări la adresa so
lilor poporului prieten cehoslovac, a 
prieteniei dintre țările și popoarele 
noastre. Zeci de mii de locuitori sa
lută cu ovații și urale, aclamă înde
lung.

Coloana oficială pătrunde în Piața 
Scinteii. Văzduhul răsună de ovații și

Nicolae 
frumoa-

tovarășii

Cei doi conducători de partid 
stat coboară din mașină, răs- 

manil'estărilor

urale. 
și de 
punzind cu prietenie 
de stimă ale mulțimii.

în semn de cinstire, tovarășul Ion 
Dincă, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al PlGSB.. primarul gene
ral al 'Capitalei, inmînează tovară
șului Gustav Husak cheia orașului, 
spunind :

Stimate tovarășe Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, vă rog să-mi 
îngăduiți ca, în numele Comitetului 
municipal de partid și al Consiliului 
popular al Capitalei, al tuturor locui
torilor orașului București, să vă adre
sez dumneavoastră, celorlalți membri 
ai delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste Ce
hoslovace, un cordial salut și urarea 
de bun venit în Capitala Republicii 
Socialiste România.

Folosim acest prilej pentru a sa
luta, cu deosebită stimă și respect, 
pe secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în numele locuitorilor orașului 
București, vă rog, mult stimate 
tovarășe Gustav Husak, să primiți 
cheia orașului București, ca simbol 
al prieteniei și solidarității frățești 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Mulțumind, tovarășul Gustav Hu
sak a spus :

Stimate tovarășe primar, stimați 
tovarăși și tovarășe, vă mulțumesc 
pentru cuvintele amabile pe care 
le-ați rostit cu prilejul sosirii noastre 
în București, capitala României fră
țești. Cu mare bucurie am acceptat in
vitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a Comitetului Central, a Consiliului 
de Stat si a guvernului român si am 
venit în România prietenă. Vă mul
țumesc dumneavoastră, mulțumesc 
tuturor oamenilor muncii din Bucu
rești, care ne-au pregătit o primire 
atit de frumoasă.

Sînt adine convins că aceeași at
mosferă plăcută va exista și în tim
pul tratativelor noastre, în întreaga 
vizită în România.

în numele membrilor delegației, in 
numele tuturor oamenilor muncii din 
Cehoslovacia, urez locuitorilor Bueu- 
reștiului multe succese pe calea vic
torioasă a construirii societății socia
liste 1

Vă mulțumesc pentru cheie. Ne 
vom aminti întotdeauna de aceste 
clipe frumoase pe care le trăim in 
capitala dumneavoastră.

încă o dată, noi succese si multe 
salutări locuitorilor Bucureștiului !

In această ambianță de caldă prie
tenie, grupuri de tineri în frumoase 
costume naționale se apropie H de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Gustav Husak. oferindu-le fljbri: 
Zeci de dansatprlf-'.pionierî și spor
tivi participă la aceste momente săr
bătorești. Studenți ai institutului de 
educație fizică si sport ^realizează 
un sugestiv tablou, înălțind o pira
midă în vîrful căreia două tinere 
flutură drapelele celor două țări.

Se scandează îndelung „Ceaușescu- 
Husak“, „România-Cehoslovacia".

La intrarea în Piața Victoriei, co
loana de mașini oprește din nou. in 
sunetele trompetilor pionieri, care dau 
semnalul „pentru onor“. în uralele 
micilor purtători ai cravatelor roșii 
cu tricolor, tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak le sînt 
oferite insigne și cravate ale organi
zației noastre de pionieri.

Cei doi conducători de partid și de 
stat străbat pe jos marea piață prin 
mulțimea care îi salută cu însufle
țire. în cinstea lor. ansamblul pio
nieresc „Românașul" prezintă un 
fragment din vestitul dans al călu
șarilor. întreaga manifestație popu
lară este dominată apoi de acordu
rile, reluate de mulțime, ale cînte- 
cului patriotic „Partidul-Ceaușescu- 
România".

La ieșirea din piață, tineri și ti
nere, in porturi pitorești, încing o 
tradițională horă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak 
se prind in această horă — imagine 
simbolică a prieteniei dintre popoa
rele noastre.

Coloana oficială se îndreaptă apoi 
spre reședința rezervată înalților 
oaspeți, in aclamațiile entuziaste ale 
zecilor de mii de bucureșteni.

La reședință, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak se între
țin într-o atmosferă cordială', priete
nească. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat încă o dată solilor poporului 
cehoslovac bun venit pe pămîntul 
României. Tovarășul Gustav Husak a 
mulțumit pentru primirea caldă, en
tuziastă care i-a fost rezervată, sub
liniind că ea constituie o nouă ex
presie a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre țările, partidele și po
poarele noastre.

(Agerpres)

Permiteti-mi. dragi prieteni, să 
toastez pentru noi succese ale po
porului român în edificarea patriei 
socialiste 1

Pentru succesele Partidului Comu
nist Român si ale Comitetului său 
Central !

în sănătatea secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a prietenului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !

în sănătatea tuturor prietenilor 
noștri români 1

Pentru înflorirea în continuare a 
prieteniei si colaborării cehoslovaco- 
române 1

Pentru avintul victorios al cauzei 
socialismului si păcii în lume 1

în sănătatea dumneavoastră, to
varăși! (Aplauze). în Piața Victoriei, la hora prieteniei
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îmbunătățirea continuă
a condițiilor de locuit ale oamenilor muncii

Locuința, factor de primă im
portantă pentru calitatea vieții 
omului, nu înseamnă doar patru 
pereți si un acoperiș, o încăpere în 
care mănînci și dormi ; ea se 
constituie, pentru fiecare dintre 
noi. intr-un adevărat univers spi
ritual. in care ne petrecem o bună 
parte din viată, mediul în am
bianta căruia ne creștem și ne 
educăm copiii, ne instruim si ne 
reîmprospătăm puterile de muncă 
și creație. Iată de ce. pentru orice 
societate este esențial dacă iși 
propune sau nu — dar mal ales 
dacă este capabilă sau nu — să 
asigure membrilor săi acest cadru 
complex de conviețuire, care este 
locuința, concepută în conformita
te cu cerințele mereu crescînde de 
confort si civilizație ale omului.

O privire retrospectivă, o luare 
în considerare a fondului locativ 
pe care l-am moștenit de la 
vechea orînduire — atît ca supra
față construită, cit și ca dotare 
tehnică si funcționalitate, calitate 
si confort — atestă, fără putință 
de tăgadă, atît dezinteresul, cit și 
incapacitatea societății antebelice 
de a asigura pentru masele mun
citoare una din condițiile esențiale 
ale vieții — locuințe confortabile 
— dar. in primul rînd, locuințe. 
Situația precară a vechiului fond 
de locuințe a fost agravată si de 
distrugerile din timpul ultimului 
război. Moștenirea grea pe care 
ne-a lăsat-o si în acest domeniu 
burghezo-moșierimea. interesată 
numai de propriul său profit, re
prezintă una din imaginile ace
luiași tablou pe care îl întîlnim 
și astăzi, multiplicat pe scară 
largă. în atitea țări capitaliste.

In societatea noastră socialistă, 
construcția de locuințe a fost si este 
considerată — așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
„un element esențial al ridicării 
nivelului de trai". După cum re
zultă din datele preliminare ale 
recensămintului din 5 ianuarie, nu
mai în perioada 1966—1976 s-au 
construit aproape 1 000 000 de lo
cuințe. O cifră care reprezintă 
aproape a sasea parte din numă
rul total al locuințelor existente in 
tară. Cifră impresionantă, care 
vorbește de la sine despre modul 
în care societatea noastră abor
dează și soluționează problemele 
sociale esențiale, despre rolul 
și locul central ne care cerințele 
vitale ale maselor de oameni ai 
muncii >1 ocupă in politica parti
dului si statului nostru. Trebuie, 
de asemenea, subliniat faptul e- 
sential. semnificativ pentru politica 
partidului nostru in domeniul îm
bunătățirii condițiilor de locuit: 
ritmul construetiei de locuințe a 
fost superior ritmului de creștere 

a populației. Astfel, la nivelul tării, 
populația a crescut față de 1966 cu
12.9 la sută, iar numărul de lo
cuințe a crescut cu 18,5 la sulă, 
în perioada 1966—1976, fondul de 
locuințe a sporit în municipii și 
orașe cu 48,1 la sută. Aceste creș
teri s-au realizat într-o strînsă le
gătură cu dezvoltarea economică 
armonioasă a județelor si cu spori
rea populației acestora.

Uriașul volum de locuințe, rea
lizat intr-un ritm cu adevărat ne
obișnuit nu numai pentru tara 
noastră, dar și pentru țări care au 
pornit pe calea dezvoltării indus
triale cu multe decenii înaintea 
noastră, demonstrează cu putere 
superioritatea sistemului economic 
socialist, caracterul științific, realist 
al politicii economice a partidului 
de alocare a unei părți importante 
din venitul national pentru fondul 
de dezvoltare, temelia trainică a 
creșterii avuției naționale, a bună
stării poporului.

Comunicatul privind rezultatele 
preliminare ale recensămintului 
populației și al locuințelor din 5 
ianuarie consemnează și alte date 
asupra cărora se cuvine stăruit, 
întrucit ele subliniază pregnant 
cîteva din trăsăturile definitorii ale 
politicii partidului și statului nostru 
în domeniul construcției de locuin
țe. în primul rînd, grija statornică 
pentru ca locuințele să cores
pundă cerințelor confortului mo
dern. unei vieți civilizate, să răs
pundă cit mai bine celor mai di
ferite cerințe determinate de ac
tuala structură a familiei, de gra
dul de instruire al membrilor săi 
s.a.m.d. în al doilea rînd. reparti
zarea teritorială a volumului con
strucției de locuințe corespunde 
politicii generale a partidului nos
tru de dezvoltare economică echi
librată a tuturor zonelor patriei, a 
tuturor județelor si localităților.

Faptul că numărul camerelor de 
locuit a crescut de la 10 872 300 cite 
erau în 1966 la 13 969 800 în 1977 
reflectă concludent scăderea gra
dului de aglomerare a locuințelor. 
Totodată, pe ansamblul tării, nu
mărul persoanelor ce reveneau. în 
medie, pe o locuință, a scăzut in 
acest interval de la 3,5 la 3,3 per
soane — în municipii și orașe a- 
ceastă medie redueîndu-se de la 
3.4 la 3,2 persoane. O însemnată 
imbunătătire a condițiilor de lo
cuit. a confortului a avut loc și 
prin creșterea suprafeței de locuit 
ce revine. în medie, la o persoană. 
Este semnificativă în acest sens 
creșterea cu circa 40 milioane mp 
a suprafețelor camerelor de locuit, 
creștere datorită- căreia. în medie 
— în municipii și orașe — fiecare 
persoană are acum la dispoziție 
9.6 mp suprafață de locuit, față de 
numai 8,4 mp în anul 1966. în co

mune. suprafața camerelor de lo
cuit pe o persoană a crescut, de 
asemenea, de la 7,7 mp — cît era 
în. 1966 — la 8,3 mp.

Dar îmbunătățirea condițiilor de 
locuit de care se bucură oamenii 
muncii din tara noastră apare și 
mai evidentă dacă avem în vedere 
faptul că odată cu numărul de 
locuințe s-a asigurat și creșterea 
gradului de confort al acestora. 
Astfel, numărul locuințelor dotate 
cu instalații de energie electrică 
s-a dublat, iar cel al locuințelor 
Înzestrate cu instalații de încălzire 
centrală a crescut de peste 4,3 ori. 
în același timp, față de anul 1966, 
numărul locuințelor alimentate cu 
apă din rețeaua de distribuție a 
crescut în municipii și orașe cu 
aproape 80 la sută, iar în comune 
si comune suburbane cu peste 95 
la sută, fapt care ilustrează pre
ocuparea pentru creșterea gradului 
de dotare a locuințelor cu instala
ții si alte elemente de confort, 
care duc la ușurarea treburilor cas
nice a milioane de familii, de gos
podine.

Este de la sine înțeles că 
ridicarea gradului de confort nu 
depinde numai si numai de numă
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rul locuințelor, de suprafața aces
tora sau de dotarea lor cu diferite 
instalații — elemente care, fără în
doială. constituie esențialul — ci și 
de posibilitățile de a mobila, de 
a ne aranja locuința, după gust si 
necesități, de a o dota cu acele 
aparate — de la frigider și televi
zor oină la aspirator și mașină de 
spălat — pe care le presupune ac
cepțiunea noțiunii de confort. Este 
suficient să notăm marile realizări 
obținute în dezvoltarea și diversifi
carea continuă a producției de mo
bilă, a producției de aparate de 
folosință îndelungată, a producției 
de accesorii pentru locuințe. Dar 
și mai semnificative sînt acele ci
fre si date sintetice referitoare la 
cantitatea bunurilor de acest fel 
vindute populației. Pentru că aces
te cifre arată, deopotrivă, atît ni
velul cerințelor cetățenilor, cît și 
creșterea continuă a puterii lor de 
cumpărare. Dacă în anul 1970 s-a 
vindut zilnic, in medie, mobilă in 
valoare de 8,6 milioane lei. in anul 
1975 valoarea mobilei vîndute zilnic 
a ajuns la 12.5 milioane lei. Sau : 
numărul televizoareloi- vîndute a 
fost in anul 1970. zilnic. în medie 
de 675. ajungind în 1975 la 1 250. 

Sau : în anul 1970 media zilnică a 
vînzărilor la frigidere a fost de 400 
de bucăți, iar în 1975 de 700 de 
bucăți. Tot ■ ceea ce s-a realizat in 
acest domeniu constituie — așa 
cum se apreciază în documentele 
de partid si de stat, așa cum vede 
si Știe orice om al muncii din tara 
noastră — o reușită din cele mai 
strălucite în înfăptuirea programe
lor de creștere -continuă a bunăstă
rii poporului. O reușită care — ală
turi de celelalte mari realizări pe 
plan economic și social — întregesc 
bilanțul atit de bogat al politicii 
partidului și statului nostru socia
list. politică în centrul căreia se 
află în permanentă omul, calitatea 
vieții saie.

Partidul si statul nostru, apre
ciind realist si cu răspundere atît 
posibilitățile economice ale socie
tății. cit și necesitățile de confort, 
în continuă creștere, ale populației, 
manifestă o statornică preocupare 
pentru dezvoltarea în ritm susținut 
a construcției de locuințe. Fată de 
prevederile inițiale ale cincinalului, 
planul de construcții de locuințe a 
fost suplimentat — potrivit recen
telor Programe de creștere a retri
buției și altor venituri, a nivelului 
de trai si al populației — cu 190 000 
de apartamente. Numai in acest 
cincinal se vor construi peste 
1 000 000 de apartamente, adică mai 
multe decit s-au construit în toată 
perioada care a trecut de la ulti
mul recensămînt. La sate, statul va 
construi. îndeosebi pentru specia
liști. circa 30 000 de apartamente, 
la care se vor adăuga alte 250 000— 
300 000 de locuințe din fondurile 
populației. Toate locuințele ce se 
construiesc în acest cincinal vor 
beneficia de Îmbunătățirile stabi
lite prin lege : suprafețe utile mai 
mari, dotări și finisaje superioare.

Și în perspectivă se va intensifi
ca construcția de locuințe, atît ia 
orașe cît și la sate, urmînd ca pînă 
în 1990 să se construiască peste 3 
milioane de locuințe. în mod co
respunzător. se vor dezvolta si 
construcțiile social-culturale. vor fi 
amenajate parcuri de odihnă si te
renuri de sport, se va extinde re
țeaua instituțiilor cultural-artistice. 
Astfel — așa cum se subliniază în 
Programul partidului adoptat de 
Congresul al XI-lea — pînă în anul 
1990 se va soluționa în linii gene
rale problema locuințelor, reali- 
zindu-se în același timp transfor
marea t-adicală a înfățișării tutu
ror orașelor și satelor, ridicarea lor 
la un standard de viată superior, 
modern, civilizat, Tntr-un cuvînt. 
ca si pînă acum. în centrul poli
ticii generale a partidului și statu
lui nostru se va afla permanent 
omul, factorul esențial al propășirii 
economico-sociale a tării, al ridi
cării continue a calității vieții.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit. Excelentă, sincerele mele mulțumiri pentru amabilul dum
neavoastră mesaj, pe care l-am apreciat deosebit de mult, transmis cu prile
jul zilei mele de naștere.

ELISABETA A II-A

Sesiunea Comisiei mixte româno-cehoslovace 
de colaborare tehnico-științifică

La București a avut loc recent se
siunea a 23-a a Comisiei mixte ro
mâno-cehoslovace de colaborare teh
nico-științifică. Lucrările sesiunii, in 
cadrul căreia s-au stabilit măsuri 
pentru dezvoltarea cooperării în do
meniul științei și tehnologiei, s-au 
încheiat prin adoptarea unui protocol 
semnat din partea română de Iancu 
Drăgan, vicepreședinte al Consiliu
lui Național pentru Știință șl Tehno
logie, iar din partea cehoslovacă de 
Antonin Mrazek, adjunct al minis-

Vizita ministrului afacerilor externe
al Iranului

în continuarea vizitei pe care o 
întreprinde în tara noastră, Abbas 
Aii Khalatbari. ministrul de externe 
al Iranului, a făcut miercuri o că
lătorie în județul Constanta.

Cu acest prilej au fost vizitate 
obiective economice, culturale si ar
heologice din municipiul Constanta, 
precum si stațiunile de ne litoral.

Oaspetele a fost însoțit de Cornel

Plecarea ministrului industriei și mineralelor 
din Republica Irak

Miercuri dimineață a_ părăsit Ca
pitala ministrul industriei și mine
ralelor din Republica Irak, dr. Na- 
jeh Mohammed Khaleel, care a e- 
fectuat o vizită în tara noastră la 
invitația Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de Ion Pă- 
țan. viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și co-

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea președinte
lui Cortesurilor spaniole, Antonio 
Hernandez Gil, pentru felicitările ce 
i-au fost adresate cu prilejul numirii 
sale in această funcție. 

trului federal pentru dezvoltarea teh
nicii și investiții.

La încheierea lucrărilor, tovarășul 
Ion Ursu. președintele C.N.Ș.T.. a 
primit delegația cehoslovacă, con
dusă de tovarășul Antonin Mrazek. 
Au fost discutate probleme legate de 
adîncirea în continuare a cooperării 
româno-cehoslovace în domeniul 
științei și tehnologiei, în spiritul ho
tărârilor luate la nivel înalt între 
conducerile de partid și de stat ale 
celor două țări.

(Agerpres)

Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Au participat Jafar Nadim. ad
junct al ministrului de externe al 
Iranului, și Aii Reza Bahrami, am
basadorul acestei țări la București.

în onoarea oaspetelui, primarul 
municipiului Constanta. Gheorghe 
Trandafir, a oferit un dineu.

(Agerpres)

operării economice internaționale. 
Bujor Almășan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, de alți membri ai condu
cerii ministerului.

Au fost prezenți ambasadorul Ira
kului la București, Abdullah Sulei
man Al-Khidair, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

zilei
Ministrul afacerilor externe. Geor

ge Macovescu, a adresat ministrului 
afacerilor externe al Marelui Ducat 
al Luxemburgului, Gaston Thorn, o 
telegramă de • felicitare cu prilejul 
Zilei naționale a acestei țări.

(Agerpres)

însemnări la Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI44
0 hartă a talentelor

Da. oricît ar părea 
de depărtată carto
grafia de viata artis
tică. odată cu succe
sul răsunător al pri
mului festival „Cîn- 
tarea României", o 
nouă harta de specific 
se așază asupra con
turului tării. Pentru 
că. pe lingă hărțile de 
geografie fizică ale 
României, cele ale îm
părțirii administrative, 
ale bogățiilor solului 
și subsolului, ale răs- 
pindirii industriilor și 
oelorlalte obiective e- 
conomice, pe lingă 
hărțile demografice, 
hidrografice sau ru
tiere. apare acum, cla
ră si evidentă, dese
nând precis si științi
fic spiritualitatea so
cietății noastre socia
liste. HARTA „CÎN- 
TARII ROMÂNIEI".

O consemnăm cu sa
tisfacție, deoarece, cu 
toate că o simțeam, 
sau o știam partial, 
în zilele festivalului 
eram conștienți că 
ea se încheagă, în* * 
tr-un sistem ce poa
te fi reprezentat chiar 
Si în limbajul clar, 
concret și lipsit de 
echivoc, al cartogra
fiei. Ba, mai mult de
cit atît. aș îndrăzni să 
spun și să pretind că. 
pentru cunoașterea de 
către oricine a acestui 
loc sfint și drag nouă 
care este România so
cialistă, in sistemul de 
hărți și atlasuri al 
lumii, acesta devine 
un capitol absolut o- 
bligatoriu. care între
gește imaginea despre 
o țară, oferită de hărți 
în categoriile lor cla
sice.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 19,30, 
(sala mică) : Viața unei femei —
19.30.
• Opera Română : Rigoletto — 11.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
• Teatrul Giulești (la Parcul He
răstrău) : Comedie cu olteni — 20, 
(la întreprinderea Republica) : 
Hotel Zodia gemenilor — 15,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (la grădina Boema) : E ne
maipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic Rapsodia 
română : Bucuroși de oaspeți —
18.30.

Este harta pe care, 
acum, după ce. opt

zeci de mii de partici
pând au consemnat-o. 
poți citi diversitatea 
preocupărilor spiritua
le la poporul nostru, 
profunzimea actului ar
tistic in calitatea lui 
de element constituant 
ai vieții noastre cu
rente. pe de o parte, 
dar și grija, metodică, 
asemenea celei a geo
logilor pentru mențio
narea tuturor bogății
lor subsolului, sau celei

de Corneliu LEU

a hidrografilor pentru 
configurarea fiecărui 
bazin de hrană și 
energie, grija metodi
că a unui sistem so
cial. de a pune in va
loare. de a înregistra 
și de a impulsiona 
dezvoltarea armonioa
să a tuturor talentelor 
tării.

Iar multitudinea, 
plenitudinea acestor ta
lente. unele cunoscute 
mai de mult, altele 
descoperite prin pu
ternica forță competi
tivă, prin uriașa emu
lație a festivalului, 
vorbesc atît prin nu
mărul. cit si prin ni
velul artei lor, de În
florirea spirituală a 
omului în contempo
raneitatea noastră aici, 
la Carpați. Dunăre și 
Marea Neagră.

O hartă — sublimare 
de știință si de preci
zie. pe care. în drep
tul Perienilor Vasluiu
lui scrie Tasia Ailenei, 
în dreptul Ghilortului 
de Timiș scrie Cîrstea 
Viorel, în dreptul Mîn- 
zăteștiior Buzăului — 
Iacov Anica, in drep

tul Horezului — Victor 
Vicșoreanu. in dreptul 
Ipului de Sălaj — Flo- 
rica Pușcaș. O hartă, 
pe care Prahova în
seamnă și corala „Paul 
Constantinescu". Clu
jul înseamnă si grupul 
folcloric din Valea 
Drăganului, Rîmnicu 
Vilcea înseamnă și es
trada Casei de cultură 
a sindicatelor, Con
stanța și „Voxmaris", 
Cimpulungul Moldo
venesc înseamnă și un 
cineclub laureat, iar 
Căpîlna înseamnă, 
așa cum ne-am obiș
nuit de mult, celebrul 
grup de dansuri fe
meiești.

Desigur, toate aces
tea au existat. Și. din 
acest punct de vedere, 
asemănarea cu carto
grafia nu este în
tâmplătoare. Deoarece, 
cartograful însemnea
ză pe harta sa lucru
rile existente in reali
tatea obiectivă a unei 
zone geografice.

Aici însă, ochiului 
de observator științific 
al cartografului i se 
adaugă spiritul activ 
care animă și pune .în 
valoare, în toate do
meniile vieții noastre, 
priceperea, talentul și 
energia poporului.

Lui. această hartă 
trebuie să-i fie în pri
mul rînd laudă, acelui 
geniu activist ..al tării 
noastre, care. într-o 
memorabilă cuvîntare. 
a rostit pentru prima 
dată numele si ideea 
de „Cîntare Româ
niei".

Astăzi, ideea a de
venit faptă, spre bu
curia întregii țări care 
se înnoiește cu o nouă 
hartă in domeniul spi
ritualității ei.

Este un adevăr care ni
ciodată nu va putea fi sub
limat îndeajuns : in Roma
nia se muncește mult si cu 
folos, in România se caută 
și se face poezie, in Româ
nia crește un tineret sănă
tos prin educația primită, în 
România se pictează, se ri
dică monumente impresio
nante. in România se con
struiesc nave și hidrocen
trale, în România se abor
dează curajos probleme de 
cercetare in cele mai di
verse domenii, se face tea
tru de calitate, apar în ti
raje impresionante cărți 
de literatură, artă, știință. 
Cu alte cuvinte, in Româ
nia se muncește, se cintă, 
înflorește poezia.

Este ceea ce a reliefat cu 
deosebită forță si vigoare 
desfășurarea Festivalului 
„Cintarea României".

Am făcut parte din ju
riul a douăsprezece orașe 
în faza interjudețeană, ca 
și în finala republicană a 
artiștilor plastici amatori, 
înainte de aceasta. împre
ună cu cîțiva colegi, am fă
cut parte din grupul de ju
decători ai calității la con
cursul „Drum de glorii" al 
tinerilor uteciști și al pio
nierilor din toată tara. Am 
avut, așadar, multiple posi
bilități să-mi dau seama de 
dimensiunea reală a talen
tului plastic al tării, a ma
relui potential pe care-1 de
ținem in acest vast dome
niu al creației artistice. Miș
carea amatorilor -- pictori 
și sculptori' — a atins. în 
cadrul festivalului, o cali
tate fără precedent. Stă 
mărturie in acest sens ex
poziția republicană din sala 
de marmură a Casei Scîn- 
teii, unde au fost grupate 
cele mai izbutite lucrări 
selecționate din toată tara.

■Tinerii, pionierii, masa 
mare a artiștilor amatori 
s-au apropiat cu căldură de 
viata oamenilor, de frumu
sețile patriei. Vedem în 
toate acestea un proces 
evolutiv în dublu sens. Mai 
întii este vorba de crește
rea șuvoiului artei noastre, 
de împrospătarea cu noi și

noi talente din popor. în al 
doilea rînd vedem in apro
pierea. mai bine-zis in par
ticiparea directă la făurirea 
valorilor culturii noi a unui 
tot mai mare număr de ce
tățeni de toate vîrstele și 
profesiile o afirmare crea
toare puternică, de masă, 
reflectare a amplului pro
ces educativ-formativ ne 
care l-a determinat Con-

s-a recomandat din nou 
mai multă îndrăzneală în 
tratarea temelor si alegerea 
genurilor de exprimare ar
tistică. abordarea în lu
crări de mari proporții a 
istoriei poporului nostru. 
Sînt recomandări, sugestii, 
orientări în care vedem noi 
și noi posibilități de afir
mare a tuturor talentelor, 
potrivit diversității crescîn-

Climatul generos 
al afirmării 

creației artistice 
--------- de Constantin PILIUȚÂ ----------

greșul educației politice si 
al culturii socialiste si. 
fără îndoială. Festivalul 
„Cintarea României".

Plasticienii profesioniști 
au etalat in holul Teatru
lui Național din București 
o expoziție de înaltă ținută, 
calitate relevată atât prin 
discernămîntul artiștilor in 
alegerea tematicii, cît și 
prin rezolvările foarte di
verse aduse în pînzele și 
sculpturile expuse. De alt
fel. in acest domeniu al 
modalităților, al stilurilor 
cît mai îndrăznețe si de o 
mare diversitate ne bucu
răm de o autentică, deplină 
libertate de creație, în vir
tutea căreia fiecare artist 
creează potrivit talentului 
său, se străduiește să reali
zeze opere semnificative, 
umaniste. La recenta vizită 
întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la expo
ziția de la Teatrul Național

de a stilurilor și tematicii 
adecvate. în scopul relevă
rii unei imagini mai cu
prinzătoare a creației ac
tuale. secretarul general al 
partidului a indicat organi
zarea unei expoziții de pic
tură si sculptură în cadrul 
căreia alegerea operelor va 
fi făcută de fiecare pictor, 
evitîndu-se orice subiecti
vism. Desigur, aceasta în
seamnă ca operele noastre 
să fie reprezentative, cit 
mai explozive, lucrări to
nice. de un optimism ro
bust. cu mesaj clar. Do
rința noastră este de a crea 
asemenea opere, așteptate 
de oamenii muncii, apre
ciate de ei.

în perioada care a trecut 
de la Congresul educației si 
culturii socialiste oamenii 
de artă au arătat să sînt la 
înălțimea misiunii majore 
pe care ei o au de înde
plinit in societate. Momen

tului 1877 artiștii plastici 
i-au consacrat ample expo
ziții atît în Capitală, cit și 
în alte orașe ale tării, ex
poziții care au relevat cît de 
proaspătă și generoasă este, 
ca sursă de inspirație, te
matica istorică, ce rezultate 
de seamă pot obține picto
rii, sculptorii, graficienii a- 
tunci cînd se apleacă cu se
riozitate spre trecutul glo
rios al poporului nostru. In 
aceeași măsură, celelalte 
expoziții organizate în acest 
an jubiliar au arătat o dată 
mai mult cît de fecundă 
este problematica zilelor 
noastre, a omului contem
poran. cu preocupările lui 
elevate, cu realizările lui în 
citnpul muncii creatoare. 
Anul acesta se va sărbători 
împlinirea a trei decenii de 
la proclamarea Republicii. 
Este un moment remarcabil 
al istoriei noastre naționale 
ce va oferi artiștilor din 
toate zonele creației — și în 
primul rînd artiștilor plas
tici — noi posibilități de a- 
firmare, cadrul materiali
zării convingătoare, dura
bile a unor fructuoase 
căutări.

Festivalul național „Cîn- 
tarea României" a fost o 
amplă desfășurare de forțe 
creatoare, competiția unui 
popor care muncește și vi
sează la cele mai înalte 
idealuri de frumusețe și ar
monie pe care le dorește 
împlinite omul României 
contemporane. România nu 
se ia la întrecere cu alte 
popoare în înspăimîntătoa- 
rea cursă a înarmărilor, ea 
nu amenință pe nimeni și 
nu asuprește pe nimeni. 
Tara noastră trăiește viu in 
istorie cu dorința de pace, 
de înțelegere între popoa
re. în spiritul respectului 
reciproc. Trăim și creăm 
într-un climat generos, cli
mat al afirmării tuturor ta
lentelor, al împlinirii celor 
mai îndrăznețe si nobile 
idealuri artistice. Ca și pînă 
acum, dar chiar mai mult 
decît pînă acum, să fim la 
înălțimea generozității tă
rii. a politicii culturale a 
partidului nostru.

Ca un 
si

3
Nici o imagine n-a 

produs asupra mea o 
mai mare fascinație 
ca aceea a riului. Sînt 
ape care pornesc la 
drum din lacuri uriașe 
și se duc spre mări și 
mai uriașe, dar aces
tea sînt excepții. 
De obicei, rîurile își au 
începutul ca și arbo
rii : rădăcinile se
pierd din ce în ce 
pînă la dimensiunea 
firului de ață. Am vă
zut odată cum izvora 
un riu dintr-un fel de 
gropiță făcută parcă 
acolo de copita unui 
cerb. Copil fiind, țin 
minte că am alergat 
de-a lungu-i multă 
vreme pină ce mi s-a 
arătat în toată puterea 
lui. Trecuse murmu- 
rînd printre smocuri 
de papură, de rogoz 
si lăstărișuri, iar a- 
cum albia se lărgi
se. deodată, deschizîn- 
du-se mereu și um- 
plîndu-se tot mai mult 
nu cu apă. ci parcă, 
spre uluirea mea. cu 
ceea ce am putea numi 
dragoste, bucurie, calm 
si înțelepciune. Aceas
ta este și imagi
nea Festivalului „Cîn- 
tarea României". N-a 
trecut decît un an de 
Cînd la primul nostru 
Congres al educației 
și al culturii socialis
te. secretarul general 
al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
l-a invocat într-o vi
brantă chemare, dîn- 
du-i de fapt dreptul 
de naștere, și iată că 
din sate și orașe fi
rul de cîntec, de vers

riu, spre fluviu 
spre mare

și dans, de cercetare 
artistică dar și de 
cercetare tehnică, fi
rul de căutare și în
făptuire a Programu
lui nostru de muncă 
și viață ni s-a înfăți
șat, în cele din urmă, 
în toată amploarea 
ce poate s-o dea unei 
acțiuni, de o profundă 
eficientă, munca și 
creația unui întreg 
popor. Tabloul larg,

de Vasile BĂRAN

cuprinzător ni l-a de
scris, nu mult după 
aceea, chiar tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
subliniind uriașa ga
mă de manifestări ca 
pe un adevărat exa
men al spiritualității 
noastre, „Cintarea 
României" neputînd 
fi înțeleasă „fără tu
multul abatajelor din 
mine, al furnalelor, 
laminoarelor, utilaje
lor grele, fără frea
mătul muncii din in
dustria electronică, 
din industria ușoară 
sau alimentară", nepu- 
tind fi concepută „fără 
zumzetul tractoarelor 
și al mașinilor agrico
le, fără munca entu
ziastă a muncitorilor 
și țăranilor", la care 
se adaugă. firesc, 
„bucuria exprimată 
în muzică, în dans, in 
creația literar-artis- 
tică".

începînd cu întrece
rile din sate și orașe

— rădăcinile de ar
bori și izvoarele de 
rîuri — Festivalul 
„Cintarea României" a 
avut darul, asemenea 
unei capodopere, să 
ne arate chipul patriei 
și al oamenilor el, 
chipul munților șl al 
cîmpiilor de ieri, de 
azi și de mîine. Fiind
că, dacă impresionan
tele tulnice (instru
mente muzicale uni
ce I) cu glasul lor lă
sat spre adîncuri 
ne-au subliniat mo
mente eroice petrecu
te pe răstimp de mi
lenii, sunetul lor ridi
cat, deodată, în văz
duh, făcînd aerul să 
vibreze prelung, ne-au 
dus cu gîndul și la ce 
va fi. Ne-au făcut, 
adică, să privim cu 

i ochii mintii, și viito
rul, cadrul de viață al 
așezărilor din spa
țiul carpato-dunărean, 
noua hartă a munți
lor. a cîmpiilor, a 
rîurilor noastre.

Dansul, cîntecul, 
versul ne-au fost, de 
fiecare dată, cartea 
deschisă a trecutului, 
prezentului și viitoru
lui patriei. Asemenea 
celebrului Poem, cea 
dintîi ediție a Festiva
lului „Cintarea Româ
niei" ne-a rămas In 
conștiință ca o răsco
litoare chemare pen
tru împlinirea celor 
mai nobile idei ce 
conduc la o cucerire 
deplină, de către fie
care cetățean, a dem
nității umane.

tv
PROGRAMUL I

16.00 Telex
16.05 Teleșeoală
16,35 Curs de limbă rusă
17,05 Melodii populare. Dirijor : 

Radu Voinescu
17.30 Reportaj pe glob : Republica 

Benin
17,50 Consultații medicale
18,10 Cintarea României. Laureați 

ai festivalului național
18.30 România pitorească
19,00 Rolul maistrului în producție. 

Anchetă-dezbatere pe margi
nea prevederilor proiectului 
de Lege privind rolul și atri
buțiile maistrului în produc
ție

19.20 1001 de seri

19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei 
20.00 Ora tineretului
21,00 Festivalul european al priete

niei. Selecțluni din baletul 
Giselle* 4 de A. Adam. Inter

pretează ansamblul de balet 
al Operei Române. în roluri
le principale : Alexa Mezin- 
cescu și Ștefan Bănică. Con
ducerea muzicală C. Petro- 
vici

21,25 Teatru scurt : .,Despre efec
tul dăunător al tutunului4* de 
A P. Cehov. Premieră TV. A- 
daptare TV și regia artistică 
Alexa Visarion. Interpretează 
Aristide Teică

22.00 Sicilia mia — documentar 
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL II

20,00 închiderea stagiunii de con
certe 1976—1977 a formațiilor 

muzicale ale Radioteleviziunii. 
Concert susținut de orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii. 
Dirijor : Emanuel Elenescu. 
în program : Preludiu simfo
nic, de Ion Dumitrescu ; 
Concertul nr. 1 pentru pian și 
orchestră, de Johannes 
Brahms, solistă Brigitte En- 
gerer (Franța)

21.10 Telex
21,15 Un fapt văzut de aproape
21.35 Publicitate
21.40 Emisiune de știință : Proble

ma apei în lume
22.10 închiderea programului

cinema
• Vacanță Ia .Takobsfeld : CEN
TRAL — 9.15; 11,45; 14,15; 16,45;
19.15.

• Locotenentul Mc Q în acțiune :
PATRIA — 9,30; 12; 15; 17,30; 20. 
FESTIVAL — 8.30: 10,45; 13,15;
15,45; 18,15; 20.45. FAVORIT — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA CAPITOL — 20,15, PARC 
HOTEL — 20,15.
• Gloria nu cîntă : TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
BUCEGI — 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
e Pușca veche : MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA 
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.15.
• Potopul (seriile I-II) : «GRIVI
TA — 9; 12,30; 16; 19,15.
• Potopul (seriile III-ÎV) : EFO
RIE — 9; 12.30; 16; 19,15.
• Program de desene animate —
9. Benji — 11,15; 13; 14,45; 16,30,
Tereza, nu te voi părăsi — 18,15;
20,30 : DOINA.
• Cuibul salamandrelor : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Operațiunea „Petrol" : FERO

VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30, LUCEAFĂRUL - 9; 11; 13; 
15: 17; 19; 21, MODERN — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,45, (la grădină)
— 20,15, GRADINA LUCEAFĂRUL
— 20.15.
• Pintea : MUNCA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : LIRA — 15,30; 
18; 20.
• Sfîrșitul legendei : FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15,30; 18; 20, LIRA
— 9; 11,15; 13,30; (la grădină) —
20.15.
• Dick Turpin : EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,15, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Veronica se întoarce : FLAMU
RA — 9.
• Simfonia pădurii — 9,45; 11,45,
Furia — 14, Ciocniri în noapte — 
16,15; 18,30, Animalele — 20,30 :
CINEMATECA.

• Evadare din planeta maimuțe
lor : CASA FILMULUI (la sala 
de festivități a clubului Dinamo) — 
16; 18; 20.
• Muscă sf fugi s BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, (la gră
dină) — 20,30, GIULEȘTI — 9; 11; 
13.15; 15.30: 17.45; 20.
• Cartea junglei : FERENTARI — 
9.30; 11,30; 13,30; 15,30.
• Astă-seară dansăm tn familie : 
FERENTARI — 17,30; 19,30.
• Cinci detectivi la miezul nopții î 
COTROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 
20.
O Șatra : VIITORUL — 9; 11.15;
13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Oaspeți de seară : PACEA — 16; 
18: 20.
• Diavolii din Spartivento î VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Orfana : PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Un orășel în Texas : AURORA 
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20, (la 

grădină) - 20,15, TOMIS — 8,45; 
li; 13,15; 15,30; 17,45; 20. (la grădi
nă) — 20,30.
• B, D. In alertă : COSMOS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Ora spectacolului : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. ARTA 
- 9; 11,15; 13.30. (la grădină) —
20.30, GRADINA MOȘILOR - 20,30.
• Cercul magic : ARTA — 15.45; 
18; 20.
• Beethoven — file de viață : 
POPULAR - 20.15.
• Școala tinerilor căsătoriți : 
POPULAR — 15.30; 18.
• Călătoriile lui Gulliver : FLA- 
CARA - 9.30; 11,30; 13.30; 16; 18; 
20. (la grădină) - 20,30, GRADINA 
BUCEGI — 20,30.
• Ziua sacrificiului : GRADINA 
FESTIVAL — 20,15, GRADINA TI
TAN — 20,30.
• Cadavre de lux î GRADINA U- 
NIREA — 20,30.

teatre
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întrebări și răspunsuri privind proiectul Legii pensiilor pentru activiști Z/(M NAȚIONALĂ A LUXEMBURGULUI

de asigurări sociale de stat și asistența socială

PENSIA SUPLIMENTARĂ
1) Ce criterii au 

condus înscrierea în 
legislația privind pen
siile a pensiei supli
mentare ?

După cum se știe, contribuția de 2 
la sută din retribuția tarifară lunară 
pentru pensia suplimentară a fost 
stabilită prin Legea nr. 27/1966. Ra
țiunea acestei prevederi izvorăște din 
grija neslăbită a partidului si statu
lui nostru de a garanta I oamenilor 
ajunși la virsta pensionării venituri 
cit mai mari. în conformitate cu 
munca depusă în perioada activă, cu 
contribuția lor efectivă la dezvolta
rea economică si socială a tării, ve
nituri care să le asigure o bătrinețe 
demnă, lipsită de griji materiale.

Aceeași preocupare a condus la în
scrierea în noua reglementare a pre
vederii conform căreia persoanele în
cadrate in muncă pot contribui be
nevol cu incă doi la sută din retri
buția tarifară lunară pentru pensia 
suplimentară. In acest caz. pensia su
plimentară creste substantial. în ra
port de perioada cit s-a contribuit, de 
retribuția tarifară lunară — în con
formitate cu procentele stabilite de 
noua reglementare. în acest fel. se

creează cadrul juridic si administra
tiv împlinirii dorinței firești a omu
lui de a-si garanta sie însuși, din 
munca lui. condiția materială optimă 
la vremea bătrîneții. se pune în va
loare experiența îndelungată a omu
lui muncitor care a socotit prevede
rea drept mamă a înțelepciunii, iar 
chibzuință, o condiție a bunăstării. 
Și — fapt pilduitor pentru esența 
profund umanistă a grijii societății 
noastre pentru oamenii în vîrstă 
— i se asigură fiecăruia posi- 

anii de pensie, la 
să nu depindă din 
material de nimeni 
de munca Iul, de

3 la sută care, de exemplu. în cazul 
persoanelor care au plătit contribuția 
pe o perioadă de pînă la 5 ani li se 
restituie, la data pensionării. Cei care

au cotizat pe o perioadă mai lungă 
de cinci ani vor primi mult mai 
mult decit au cotizat.

Iată un exemplu :

(Urmare din pag. I)

a nivelului de trai al 
în. actualul cincinal, un 
revine măsurilor de ma- 
pensiilor. Astfel, pensia

După cum se știe, in cadrul recen
telor programe adoptate de conduce
rea partidului privind sporirea mai 
accentuată 
populației 
loc aparte 
jorare a
medie nominală de asigurări sociale 
de stat urmează să ajungă in anul 1980 
la 950 lei, față de 771 lei în 1975 — ceea 
ce corespunde unei creșteri de 23.2 
la sută. Drept rezultat, numai prin 
sistemul pensiilor de asigurări soci
ale de stat pensionarii urmează să be
neficieze, în cursul acestui cincinal, de 
venituri bănești superioare cu 52,1 la 
sută fată de cincinalul anterior, spo
rul absolut de venituri ridicindu-se la 
aproape 30 miliarde lei. Prevederile 
privind majorarea pensiilor cuprinse 
în programul de creștere mai accen
tuată a nivelului de trai al popu
lației si noile reglementări înscrise 
in proiectul legii sint nemijlocit le
gate. condiționate de dinamismul 
dezvoltării economice si sociale în 
ansamblu a societății noastre, de 
creșterea venitului national si. pe a- 
ceastă bază, a retribuțiilor nominale, 
a veniturilor tuturor oamenilor 
muncii. Se știe că ceea ce stă la baza 
sporirii veniturilor oamenilor mun
cii. a puterii de cumpărare sint re
zultatele înregistrate în dezvoltarea 
industriei, a agriculturii, a celorlalte 
ramuri de activitate, sint roadele 
muncii, așezată peste tot si perma
nent sub semnul unui înalt randa
ment. al eficientei economice. Asa 
cum se subliniază în recentul pro
gram adoptat de conducerea parti
dului cu privire la creșterea mai ac
centuată a nivelului de trai, politica 
justă de repartizare a unei nărti în
semnate a venitului national pentru 
fondurile de acumulare, destinate 
dezvoltării economico-sociale a tă
rii. intr-un ritm accelerat, a asigurat 
baza trainică a creșterii retribuțiilor 
tuturor categoriilor de angajați, a 
cheltuielilor social-culturale. a nive
lului de trai al poporului. După cum 
se știe. în actualul cincinal retribu
ția nominală netă pe economie ur
mează să crească cu circa 38 la sută, 
eșalonat în două etape de majorare : 
prima etapă — in perioada 1 iulie 
1977 — 1 septembrie 1978. iar a doua 
etapă — începînd cu 1 februarie 
1979. Pensiile ce se vor stabili potri
vit actualului proiect de lege vor 
porni deci de la o bază ridicată a re
tribuției fiecărui angajat. De altfel, 
în proiectul de lege au fost înlocuite 
vechile transe de retribuții, stabilin- 
du-se noi plafoane majorate, cores
punzător nivelului în continuă creș
tere a retribuției. Astfel. în vechea 
lege tranșele de retribuție erau cu
prinse între limitele : pină la 800 lei 
și peste 2 500 lei. în vreme ce. în 
proiectul de lege se prevăd limitele : 
pină la 1200 lei si peste 4 000 lei. 
Creșterea generală a retribuției oa
menilor muncii se va resimți puter
nic în cuantumul pensiilor. Cu alte 
cuvinte, se poate afirma cu deplin 
temei că majorarea retribuțiilor în 
acest cincinal — acțiune care va în
cepe chiar în cursul acestui an — va 
avea drept rezultat în perioada ur-

r a
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral răcoroasă, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Au căzut averse locale de 
ploaie și s-au semnalat frecvente des
cărcări electrice in Banat. Transilvania 
și în nordul Olteniei și al Munteniei.

.„,11 ___ oi a burnițat. Vîntul a
slab pînă la potrivit, cu intensi- 
izolate în Deltă și în estul Mol- 
Temperatura aerului la one 14 
între 15 grade la Pîclișa și 27 de 
la Sînnicolau Mare, Drobeta-

și în nordul Olte 
In Munții Bucegi 
suflat 
ficări 
dovei. 
oscila 
grade

• TRACTOR MULTI
FUNCTIONAL. Fabrica 
pentru mașini și agregate din 
Lodz (Polonia) a realizat in 
acest an un nou microtractor cu 
o greutate de numai 500 kg. 
„Miko-1“ este multifuncțional, 
el puțind fi folosit atît pentru 
lucrări comune, cît și în grădi
nărit, agricultură și silvicultură ; 
tractorul este, de asemenea, 
prevăzut cu dispozitive pentru 
măturatul trotuarelor. înlătura
rea zăpezii, imprăștiatul nisipu
lui și tăiatul ierbii : in plus. îi 
pot fi atașate pluguri mici și 
cultivatoare. Tractoristul poate 
dirija de pe locul său toate a- 
ceste dispozitive printr-un sis
tem de comandă hidraulică.

• „ORIENT EX
PRES" - HOTEL. O parte 
a renumitului tren „Orient Ex« 
preș", care în luna mai a efec

pentru oamenii 
se asigură 

bilitatea ca la 
virsta bătrîneții 
punct de vedere 
altcineva decit 
dreapta ei răsplătire din partea so
cietății, să trăiască liniștit si demn.

2) Concret, ce avan
taje decurg din pensia 
suplimentară ?

Mai intîi. să precizăm că sumele 
ce alcătuiesc pensia suplimentară se 
rețin și se virează de către unități 
într-un cont special la Casa de Eco
nomii și Consemnatiuni. pentru care 
se acordă o dobîndă de 3 la sută a- 
nual. Precizarea este necesară. Ea 
subliniază că nu este vorba de vreun 
„imp*lit “, cl de o sumă de bani de
pusă lunar la „C.E.C." cu dobîndă de

mătoare si creșterea cuantumului 
pensiilor, ceea ce va asigura venituri 
bănești suplimentare pentru pensio
nari.

Proiectul de lege privind sistemul 
de pensionare se constituie în ace
lași timp, intr-un puternic stimulent 
pentru cei care desfășoară o activi
tate îndelungată în profesie. Regle
mentările cuprinse în proiectul de 
lege arată că oamenii muncii care au 
o vechime in muncă de 30 ani băr
bații si 25 de ani femeile not fi 
pensionați, la cerere, si la virsta de 
60. respectiv. 55 de ani. în același timp, 
tinînd seama de marile schimbări 
produse în condițiile de viată ale 
omului, de creșterea capacității lui de 
creație, proiectul de lege creează po
sibilitatea ca oamenii muncii să des
fășoare. la dorința lor. în continuare 
o activitate în același Ioc de muncă, 
în profesia pe care o cunosc de o 
viată. în domeniul in care au acumu
lat o vastă si valoroasă experiență, 
în acest scop, proiectul legii stabi
lește că persoanele care doresc să 
continue > activitatea și după împli
nirea vîrstei de 62 ani bărbații si 57 
ani femeile 
le mențină ... _____  .._ _ _____
de pină la 3 ani. Aceste prevederi 
pornesc de 1.. ... . ...
toare că. drept urmare a marilor în
făptuiri materiale si sociale de care 
oamenii muncii s-au bucurat in anii 
construcție^ socialiste, s-au produs 
profunde schimbări în condițiile dț 
viată ale omului. Astfel, asa cum se 
precizează în comunicatul cu privire 
la rezultatele preliminare ale recensă- 
mîntului. durata medie a vieții în 
România a ajuns la aproape 70 de 
ani. în chip firesc, se adaugă la 
toate acestea faptul că sănătatea, 
puterea de muncă si de creație a 
omului îi permit să desfășoare o activi
tate in folosul lui și în folosul societă
ții și la o virsta înaintată. Prevederea 
vine totodată în întîmpinarea do- 
rin tei''unui mare număr de oameni 
ai muncii care, aflati la virsta pen
sionării. în conformitate cu preve
derile legale, au totuși nu numai do
rința. ci si puterea fizică, capacita
tea de a desfășura în continuare o 
activitate utilă lor și utilă societății. 
Această reglementare vine deci în 
sprijinul omului dornic să lucreze în 
continuare, asteurîndu-i cîstiguri su
plimentare. dindu-i in același timp 
satisfacția morală de a-și continua 
activitatea în profesia si in domeniul 
în care a lucrat. în acest fel. proiec
tul legii îmbină, intr-un mod armo
nios. interesele personale ale omului 
cu interesele generale ale societății. 
Societatea noastră, aflată intr-un pu
ternic avint constructiv, intr-un 
proces de dezvoltare economică si 
socială fără precedent, este profund 
interesată în valorificarea la un grad 
mereu mai înalt a tuturor energiilor 
societății, a experienței oamenilor. 
Se știe că programele pentru dezvol
tarea viitoare a României cuprind 
parametri de mare cutezanță. • meniți 
să ridice România din punct de ve
dere economico-social la nivelul ță
rilor avansate din lume. Paralel cu 
progresele de ordin tehnic, cu pro
gresele în creșterea randamentului 
muncii, forța de muncă, capacitatea

pot cere ca unitatea sâ 
în muncă ne o perioadă

la realitatea îmbucură-

șl Tr.

de 24,
răco-

Turnu Severin, Băilești, Bechet 
Măgurele.

Timpul probabil pentru zilele 
25 și 26 iunie. In țară : Vreme 
roasă la început, apoi în curs de în
călzire. Cerul va fi schimbător, vor că
dea ploi locale cu caracter de aversă, 
mai frecvente în nordul și estul țării. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, iar 
maximele vor oscila între 18 și 28 de 
grade, local mai ridicate. în București ! 
Vreme răcoroasă la început, apoi în 
curs de încălzire. Cerul va fi schimbă
tor. favorabil averselor de ploaie după- 
amiaza. Vînt moderat.

tuat ultima cursă, va fi trans
portată în Japonia. Este vorba 
de 8 vagoane de dormit și o lo
comotivă cu aburi. Ele au fost 
achiziționate de Centrul hotelier 
și de vacanță din Kyoto. Acum 
aceste vagoane urmează să fie 
staționate la Otsu — o localitate 
balneară de pe lacul Biwu — și 
folosite, in chip de atracție tu
ristică. drept hotel.

• OCHI DE... RE
CHIN. Rechinul poate adul
meca prada de la o distanță de 
sute de metri : sau poate iden
tifica un pește ascuns în nisip, 
percepînd activitatea electrică 
provenind din funcționarea ini
mii peștelui respectiv. Iată 
numai două din extraordinarele 
calități, cunoscute mai de mult, 
cu care e înzestrată această te
mută viețuitoare a oceanului. 
Recent, cercetători în biologie 
marină de la Universitatea din

Presupunînd că un angajat cu retribuția tarifară de 2 500 
lei lunar a contribuit cu cite 2 la sută, adică 50 de lei pe 
lună, a depus în decurs de 16 ani suma de 9 600 lei. Ieșind 
la pensie, primește 10 la sută lunar sub formă de pensie 
suplimentară, adică 250 lei lunar sau 3 000 lei anual. Suma 
cu care a contribuit în 16 ani i se returnează în aproximativ 
trei ani și trei luni.

De fapt, primește mai mult. în con
dițiile sporirii continue a retribuții
lor, ca urmare a majorării lor, a creș
terii calificării, a productivității mun
cii, se mărește baza de calcul, deci și 
pensia suplimentară.

Așa cum subliniam. în cazul în care 
persoanele încadrate în muncă con-

tribuie benevol cu ÎNCĂ 2 LA SUTA, 
deci IN TOTAL CU 4 LA SUTA, adi
că cel cu o retribuție tarifară de 2 506 
lei lunar contribuie cu 100 lei lunar, 
timp de numai 5 ani. față de 16 ani 
în exemplul de mai sus. contribuția 
sa totală va fi de 6 000 lei.

La ieșirea la pensie, angajatul va primi o pensie supli
mentară de 8 la sută din retribuția tarifară, adică 200 de lei 
lunar, ceea ce înseamnă că valoarea totală a contribuției 
sale de 4 la sută pe cei 5 ani îi va reveni în numai doi ani 
și jumătate, după care va continua să primească pe toată 
durata vieții o pensie suplimentară de 200 lei lunar.

Rezultă și din aceste exemple spi
ritul de profundă grijă a societății 
noastre pentru condiția de viată a o- 
mului virstnic. a omului care si-a 
consacrat puterea de muncă și creație

prosperității patriei, bunăstării oame
nilor muncii, grijă care guvernează 
în întregime principiile si prevederile 
concrete ale noii reglementări.

sindicali din țările arabe
La Școala centrală sindicală din 

cadrul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" a avut loc miercuri deschide
rea cursului pentru activiști ai sindi
catelor din țările arabe, organizat de 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Gheorghe Petrescu. vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R. De asemenea, participanții 
au fost salutați de Păun Bratu, pro
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu". în numele participanților la 
curs a luat cuvintul Mohamed Ab
del Meguid Mosaad. responsabilul 
Departamentului cu relațiile arabe al 
Confederației Internaționale a Sin
dicatelor Arabe — C.I.S.A.

Ca și celelalte manifestări asemă
nătoare organizate de U.G.S.R. pen
tru cadrele sindicale din numeroase 
țări ale lumii, acest curs, la care 
participă activiști din Algeria, Egipt, 
Irak, Kuweit, Liban. Libia, Maroc, 
Mauritania, Siria, Sudan, R.P.D. Ye
men, R.A. Yemen, precum și din 
partea C.I.S.A., a Federației gene
rale a sindicatelor iordaniene și a 
Federației sindicatelor din Palestina, 
reprezintă o contribuție la continua 
întărire a prieteniei și colaborării 
oamenilor muncii din România și 
țările arabe. (Agerpres)

Alteței Sale Regale
JEAN - MARE DUCE AL LUXEMBURGULUI

Cu prilejul Zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului, am de
osebita plăcere să vă adresez calde felicitări și cele mai cordiale urări de 
sănătate și de fericire personală, iar poporului luxemburghez prieten, noi 
succese pe calea bunăstării și a progresului.

Folosesc această ocazie pentru a exprima dorința ca relațiile prietenești 
existente între România și Marele Ducat al Luxemburgului să se dezvolte 
pe multiple planuri. în interesul popoarelor român și luxemburghez, al păcii 
și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GASTON THORN
Președintele Guvernului Marelui Ducat al Luxemburgului

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul Zilei naționale a 
Marelui Ducat al Luxemburgului, sincere felicitări și cele mai cordiale 
urări de fericire personală.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre cele două țări 
se vor dezvolta în continuare, in interesul popoarelor român și luxemburghez.

MANEA MÂNESCU
Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

de creație a oamenilor, experiența 
celor vîrstnici au si vor avea in con
tinuare un rol esențial în înfăptui
rea acestor programe. Tocmai de a- 
ceea. proiectul de lege creează posi
bilitatea de valorificare deplină a a- 
cestei disponibilități de energie, de 
experiență si putere de creație. îm- 
binînd interesele individuale cu inte
resele generale ale colectivității, cu 
interesele ridicării României pe noi 
culmi de progres. în stare să gene
reze o creștere mereu mai accentu
ată a nivelului de trai al tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii.

Un alt fapt care atrage în mod 
deosebit atenția in proiectul legii sînt 
prevederile cu privire la pensia su
plimentară. După cum se știe, pre
vederea legală cu privire la contri
buția de 2 la sută din retribuția: tari
fară pentru constituirea fondului de 
pensie suplimentară a fost adoptată 
cu 11 ani în urmă. Rațiunea acestei 
măsuri izvorăște din aceeași neslă
bită grijă de a asigura venituri cît 
mai substanțiale oamenilor muncii 
ieșiți la pensie. în raport cu munca 
desfășurată de fiecare și cu posibili
tățile economiei naționale. Preve
derea din proiectul noii legi, conform 
căreia persoanele încadrate in mun
că pot contribui benevol cu încă 2 
la sută din retribuția tarifară lunară 
pentru pensia suplimentară, izvorăște 
din aceeași preocupare de a asigura 
omului ajuns la vîrsta pensionării o 
viață prosperă, o existentă demnă, 
în care omul nu depinde de genero
zitatea altuia, ci exclusiv de roadele 
muncii lui de o viată, de răsplata 
dreaptă a efortului său.

Noul proiect de lege cuprinde, de 
asemenea, prevederi importante care 
vin in sprijinul mamelor cu copii, 
menționîndu-se că vîrsta de pensio
nare în cazul lor se reduce cu 1—3 
ani, în funcție de numărul copiilor 
pe care i-au născut si crescut, ca și 
iprevederi ce stabilesc limite mai 
reduse de vîrstă pentru pensionarea 
celor încadrați în grupele I .și II de 
muncă. Relevante sînt și gratuitățile 
și facilitățile de 
pensionarii asigurărilor 
perioada internării în spitale și a tri
miterii lor la tratament în stațiuni 
balneoclimaterice. între alte preci
zări pe care le aduce proiectul de 
lege se înscrie și prevederea potri
vit căreia unitățile socialiste nu pot 
dispune încetarea activității persoa
nei care a cerut înscrierea la pensii 
decit după ce s-a primit decizia de 
pensionare.

în spiritul democrației noastre so
cialiste, pentru a se asigura respec
tarea strictă a prevederilor legii pri
vind întocmirea actelor de pensio
nare. tinerea unei evidente corecte 
a tuturor datelor și celorlalte ele
mente necesare pe baza cărora șe 
stabilesc drepturile la pensie și alte 
drepturi de asigurări sociale. în ca
drul fiecărei unități ‘ socialiste ur
mează să se constituie, pe lingă or
ganele de conducere colectivă, comi
sii de pensii și asigurări sociale. 
Alcătuite din reprezentanți ai orga
nizațiilor de sindicat, ai comisiilor 
de femei și alți reprezentanți gi oa
menilor muncii, aceste comisii vor 
verifica și semnala conducerii unită-

ții orice neregulă constatată în legă
tură cu întocmirea dosarelor de pen
sionare. venind astfel în sprijinul 
celor ce se pensionează.

în ansamblul său. noul sistem de 
pensionare și asistență socială preco
nizat prin proiectul legii asigură oa
menilor muncii in timpul pensionării 
Si în perioada de incapacitate de mun
că condiții materiale corespunzătoare 
unui trai civilizat, pe măsura contri
buției aduse de fiecare la locul său 
de muncă, la dezvoltarea economică, 
la prosperitatea societății noastre so
cialiste. Ne revine, așadar, tuturor 
îndatorirea de a munci cu eforturi 
sporite, pentru a asigura astfel pro
gresul necontenit al patriei și. pe 
această cale, pentru a ne făuri un 
trai fericit, pe toată durata vieții, 
de la tinerețe pînă la bătrînete.

Inaugurarea 
Forumului pionierilor 

din mumicipiul București
Miercuri a fost inaugurat cel de-al 

6-lea Forum al pionierilor din muni
cipiul București. Organizat sub forma 
unei tabere de instruire în cadrul pi
toresc al pădurii Pustnicul din apro
pierea Capitalei, forumul este un pri
lej de bilanț al activității politico-e
ducative desfășurate de comandamen
tele și consiliile Organizației pionie
rilor bucureșteni în anul școlar 1976— 
1977. Sub genericul ..Spre comunism 
pășim cutezători", vor fi organizate, 
timp de zece zile, activități diverse 
— cultural-artistice. sportive, de pre
gătire pentru apărarea patriei. de 
muncă patriotică. Vor avea loc întîl- 
niri cu activiști de partid si de stat, 
cu eroi al muncii socialiste si frun
tași în producție, acțiuni tehnico-a- 
plicative, excursii documentare. Pri
ma zi a forumului a marcat declan
șarea concursului de artă plastică și 
creație literară cu tema ..Părinte drag, 
partid iubit". în program sint înscrise, 
de asemenea, evocări la Monumentul 
eroilor din Capitală și la Muzeul 
Doftana. marșuri „Trec detașamente
le". gale de filme, carnavaluri, jocuri 
pionierești, focuri de tabără, activi
tăți comun’e cu reprezentanți ai or
ganizațiilor U.T.C. și „Șoimii patriei".

(Agerpres)

înnoiri în „tara oțelului"

care beneficiază 
de stat pe

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 22 IUNIE
EXTRAGEREA I: 15 26 38 36 

20 17
EXTRAGEREA a II-a: 22 39 45

19 8
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:

889 264 lei, din care 239 933 lei, 
report.

Miami au demonstrat că rechi
nul dispune și de o deosebită 
capacitate vizuală, potrivit esti
mărilor. cam de 10 ori mai pu
ternică decit a omului. Rechi
nul este dotat cu un văz foarte 
ascuțit, ce-i permite să se orien
teze cu ușurință în zonele ex
trem de întunecate, cum sînt 
cele de profunzime din ocean. 
Pe bună dreptate, ca etalon 
pentru simțul văzului, se va 
putea vorbi de acum înainte 
nu numai de ochi de vultur sau 
ochi de lynx, ci și de ochi de... 
rechin.

• „NIVA". La Uzinele de 
automobile din Togliatti 
(U.R.S.S.). într-o hală de montaj 
recent construită, a început pro
ducția unui nou tip de automo
bil de teren, destinat. în primul 
rînd. agriculturii, care a primit 
denumirea de „Niva". El este 
înzestrat cu două diferențiale și 
un motor de 82 CP.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Sportivele românce Valentina 

Cioltan-Groapă și J3ia-
coniuc au terminat 'el îh
prima zi a tradiționalului concurs, in-. 
ternational de atletism „Memorialul 
Rosicky", care se desfășoară la Prag9 
cu participarea a numeroși campioni 
și recordmani din Bulgaria. Cuba, 
R. D. Germană. România. Ungaria, 
U.R.S.S., Cehoslovacia si alte țări.

în proba de aruncarea greutății, 
Valentina Cioltan-Groapă s-a clasat 
pe primul loc cu rezultatul de 
18,04 m. fiind urmată de o altă 
atletă româncă, Mihaela Loghin — 
17,70 m. în cursa de 400 m. Lă
crămioara Diaconiuc a fost cronome
trată cu timpul de 53”83/100.

6—4 ; McMillan-Fassbender
Okker-Case 6—2, 

Onny Parun-Seewagen

• A început turneul internațional de 
polo pe apă de la San Remo. în pri
mul joc echipa României a învins cu 
scorul de 9—6 (2—1, 4—2. 0—2, 3—0) 
selecționata secundă a Italiei. Miercuri 
dimineața, formația României a ter
minat la egalitate : 8—8 (2—1, 3—1,
1— 3, 2—3) cu reprezentativa U.R.S.S. 
Italia a întrecut cu 7—6 (1—1,
2— 2, 1—3) formația Olandei.

3—0,

cam- 
pro-

• Miercuri, turneul final al 
pionatului national de rugbi a 
gramat jocurile penultimei etape, cea 
de-a 13-a. Iată rezultatele înregistra
te : Steaua —ț C.S.M. Sibiu 54—9 
(10—6) ; Grivița Roșie — Farul 15—3 
(6—0) ; Știinta Petroșani — Rulmen
tul Bîrlad 20—7 (11—4) ; Politehnica 
Iași — Dinamo București 6—14 (0—8).

în clasament conduce Steaua cu 
38 puncte urmată de Farul 28 puncte 
și Știinta Petroșani — 28 puncte.

• Desfășurată timp de două zile la 
Torino, întîlnirea triunghiulară de 
atletism dintre echipele masculine ale 
Angliei, S.U.A. și Italiei s-a încheiat 
cu următoarele scoruri : S.U.A.-Ita- 
lia 127—94 puncte ; S.U.A.-Anglia 
135—86 puncte ; Italia-Anglia 131—92 
puncte.

In meciul internațional amical din
tre selecționatele feminine ale Italiei 
și S.U.A., disputat la Torino, victoria 
a revenit atletelor americane cu sco
rul de 85—61 puncte.

• „Cupa R.F. Germania" la hand
bal masculin a fost cucerită la actua
la ediție de formația V.F.L. Gum
mersbach, care a învins în finală cu 
scorul de 16—14 (6—6) echipa T.V. 
Huettenberg.

• Turneul internațional de tenis 
de la'Wimbledon a continuat cu dis
putarea altor partide din primul tur 
al probelor de simplu. Masculin : 
David Lloyd-Icaza 6—4, 3—6, 6—3,

3— 6,
6—4, 6-^1, 6—4 ;
6—1. 6—1 ; “
8—6, 7—5, 9—8 ; Ălvarez-Thung 6~4,
4— 6, 6—3, 6—3 ; ‘ ' - ■
6—4, c ,
joux 4—6, 6—4, 6—8, 6—4, 6—3 ; Bu- 
nis-Reid 8——9, 6—4, 6—8, 9—8, 8—6 : 
Walts-Marks 6—4, 9—8, 5—7, 8—9,
8— 6 ; Ralston-Waltke 5—7, 6-4, 6—2,
9— 8. Feminin : Kerry Reid-Mary 
Carillo 2—6, 6—4, 7—5 ; Mărise 
ger-Michele Tyler 6—4, 2—6, 
Franțoise Durr-Lele Forood 
8—6 ; Helga Masthoff-Fiorella 
celli 2—6. 7—5, 7—5 ; Helen Cawley- 
Sharon Walsh 6—4, 6—2 ; Terry 
Holladay-Lindsay Beaven 6—3, 6—3 ; 
Michele Gurdal-Laura Dupont 6—2, 
6—4 ; Ann Kiyomura-Carrie Meyer 
6—1. 7—5 ; Betty Stove-Sara Sim
monds 6—3, 6—1.

Au început și întrecerile probei de 
dublu bărbați. în cea mai echilibrată 
partidă a zilei, perechea americană 
Marty Riessen-Roscoe Tanner a în
vins cu 3—6, 6—0, 8—9, 6—2, 6—2 cu
plul „veteranilor" australieni John 
Newcombe-Rod Laver. Alte rezul
tate : Ruffels, Stone-Prinsloo, Schein- 
der 7—5, 6—4, 6—0 ; Ball, Warwick- 
Pasarell, Van Dillen 6—3, 6—3, 6—4 ; 
Alexander, Dent-Mukerjea, 
6—3. 6—0, 6—2.

Miercuri în meciurile 
internațional de tenis de 
bledon. campionul suedez 
Borg l-a învins cu greu : 3—6, 7—9. 
6—2, 6—4, 6—1 pe australianul Ed
mondson. Sandy Mayer (S.U.A.) a 
reușit să-1 elimine cu 8—9, 6—0. 6—2, 
6—4 pe italianul Panatta. Campionul 
român Ilie Năstase s-a calificat în 
continuare, în urma unei victorii ob
ținute după 5 seturi în fața lui An
drew Pattison. Năstase a jucat re
marcabil de la mijlocul meciului, ciș- 
tigînd cu 7—9, 3—6, 7—5, 8—6,

Alte rezultate înregistrate : 
culin : Okker — Docherty 8—9, 
6—3, 7—5 ; Connors — Riesen 
8—9, 6—1, 8—6 ; Stockton — 1 
3—6, 9—7, 6—4, 7—5 ; Smith — Pa- 
sarell 6—4, 6—3, 7—5 ; Cox — Ale
xander 8—6, 6—4, 7—5 ; Pilici — V. 
Amritraj 9—8, 6—3, 6—2 ; Lutz — 
Ralston 5—7, 6—3, 7—5, 6—2 j Do
minguez — Bohmstedt 6—2. 9—8, 
6—3 : Parun — Simpson 9—8, 6—3, 
6—4. Feminin : Kerry Reid — Lovera 
6—1, 6—1 ; Barker — Masthoff 6—1, 
6—3 ; May — Moles worth 6—2, 6—4 ; 
Viragh — Susman 6—3, 6—2 ; Stove
— Teeguarden 3—6, 6—3, 6—2 ; To
manova — Cuypers 6—4, 2—6, 6—3 ; 
Holladay — Kemmer 7—5, 6—4 ; Aus
tin — Appel 6—3, 6—3 ; Billie Jean 
King — Smith 6—8, 6—0, 6—3 : Wade
— Navelsen 6—2, 6—1.

u—o, u—o ,
6—2, 6—4 ;

Andrew-Carnahan 
Gildemeister-Pra-

Kru- 
6-2 ;
6-0, 

Boni-

Nunna

turneului 
la Wim- 

Bjorn

6—3.
mas- 

. 7—5, 
i 6—4. 
Laver

DE PRETUTINDENI
• IMPERIUL ROMAN 

Șl... CINEMATOGRAFIA-. 
Potrivit statisticilor, de la apariția 
primului film, „Stropitorul stro
pit" — turnat de frații Lumiere 
în ultimii ani ai secolului trecut 
— și pînă în prezent în întreaga 
lume au fost realizate circa 
,400 000 de filme. în momentul de 
fată cinematografia, care a cu
noscut. în decurs de opt decenii, 
o dezvoltare uluitoare. trece 
printr-un accentuat declin in 
țările occidentale. Aceasta a fost 
cel puțin părerea marelui ci
neast italian Rossellini, care, cu 
numai cîteva zile înainte de a 
muri, a declarat : „Se petrece cu 
cinematograful (occidental) ceea 
ce s-a petrecut pe vremuri cu 
imperiul roman. Si în acea pe
rioadă creatorii fugeau de răs

punderea morală ce le revenea, 
și în acea perioadă înfloreau 
violența și pornografia. Iar care 
a fost sfirșitul imperiului roman 
se știe“...

• CONCURS DE 
CREATIVITATE TEHNICĂ, 
în cadrul salonului de inovații 
INOVA — deschis între 13 iunie 
Si 17 iulie la Palatul Congreselor 
din Paris — se propune vizita
torilor participarea la un concurs 
de creativitate tehnică. După 
prezentarea unui film introduc
tiv. în fața unui grup de vizita
tori — experți și tehnicieni — 
se cere acestora să propună teh
nologii și produse concrete care 
pot oferi soluții unor probleme 
ale țărilor lumii a treia. Propu
nerile vor fi supuse aprecierii

Potrivit unei suges
tive metafore, dacă is
toria mai veche a Lu
xemburgului a fost 
dăltuită în piatră, is
toria sa contemporană 
este turnată în oțel, 
într-adevăr. țara de 
pe colinele Ardenilor 
oferă vizitatorului pri
veliștea unor stră
vechi cetăți și fortă
rețe. maiestuoase mo
numente ale trecutu
lui, între care faimoa
se poduri de piatră se 
boltesc peste grădini 
ca niște arcuri de 
triumf ale marii pu
teri de creație a unui 
popor mic numeri- 
ceste. dar harnic și 
talentat. Noua ima
gine și destinele ac
tuale ale tării sint 
legate de impetuoasa 
dezvoltare a industriei 
siderurgice. Anual, in 
intreprinderile sale se 
obțin aproape 6 mi
lioane tone de oțel, 
adică o cantitate care, 
raportată la populație, 
devine un record fără 
egal pe plan mondial : 
18 tone de oțel de fie
care locuitor. Industria 
siderurgică furnizează 
circa două treimi din 
totalul exporturilor 
luxemburgheze, aproa

pe jumătate din popu
lația activă a țării 
fiind ocupată în acest 
sector. în ultimii ani. 
un șir de măsuri la 
scară națională au 
lărgit considerabil aria 
preocupărilor econo
mice, determinînd o 
efervescentă apreciată 
ca „cea de a doua re
voluție industrială". 
Astfel, epocii oțelului 
îi succede epoca chi
miei, a maselor plas
tice, a construcțiilor 
de mașini ș.a.m.d.

înnoirea și diversi
ficarea structurilor in
dustriale își găsesc re
flectarea și pe planul 
dezvoltării continue a 
relațiilor economice cu 
celelalte state, fără 
deosebire de orîndui- 
re social-politică.

în acest context, le
găturile de prietenie și 
colaborare multilate
rală dintre România și 
Luxemburg cunosc un 
curs mereu ascendent, 
pe baze reciproc avan
tajoase. corespunzător 
intereselor progresului 
continuu al ambelor 
țări și popoare. La 
amplificarea și adînci- 
rea relațiilor bilate
rale o contribuție ho-

tărîtoare au adus vi
zita oficială în Lu
xemburg, in 1972. a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu. precum și 
vizita efectuată anul 
trecut în țara noastră 
de marele duce Jean 
al Luxemburgului, 
dialogurile la nivel 
înalt evidențiind rod
nice perspective de 
extindere a conlu
crării româno-luxem- 
burgheze.

Ca state europene, 
România și Luxem
burgul sînt vital inte
resate și colaborează, 
în spiritul Actului fi
nal al Conferinței ge- 
neral-europene de la 
Helsinki, pentru con
tinuarea procesului de 
edificare a securității 
și cooperării pe conti
nent. Dezvoltarea în 
continuare a rela
țiilor româno-luxem- 
burgheze este cheză- 
șuită de voința comu
nă de acțiune, pentru 
instaurarea unui cli-, 
mat de încredere și 
înțelegere intre toate 
națiunile, pentru făuri
rea unei păci trainice 
în întreaga lume.
Viorel POPESCU

„Spațiul marin și oceanic trebuie restituit 
colaborării pașnice intre toate popoarele" 
România se pronunță pentru adoptarea de măsuri efective 

în direcția dezarmării generale și totale
GENEVA 22 (Agerpres). — La Geneva s-au deschis lucrările primei con

ferințe consacrate examinării modului de îndeplinire a prevederilor Trata
tului de interzicere a amplasării armelor nucleare si altor arme de distrugere 
în masă pe fundul mărilor și oceanelor și in subsolul acestora, incheiat in 
urmă cu 5 ani. Succedînd primei conferințe de examinare a funcționării Tra
tatului de neproliferare a armelor nucleare, din 1975, actuala reuniune se 
înscrie in cadrul preocupărilor de evaluare a efectelor practice ale măsurilor 
in domeniul dezarmării adoptate pină in prezent.
Luind cuvintul în cadrul dezbate

rilor generale. șeful delegației 
ROMÂNIEI, ambasadorul Constantin 
Ene. a relevat că România a salutat 
ideea negocierii unui tratai privind 
denuclearizarca fundului mărilor si 
oceanelor ca măsură de prevenire a 
extinderii cursei înarmărilor in aceste 
medii. Această apreciere a avut in 
vedere faptul că. in baza dispoziții
lor sale, tratatul a fost conceput ca 
o etapă care trebuie urmată de alte 
măsuri pe calea dezarmării cenerale 
și totale, statele participante asu- 
mîndu-și prin tratat obligația de a 
continua in acest scop negocieri cu 
bună credință. Or. la cinci ani de la 
intrarea in vigoare a tratatului, 
cursa înarmărilor continuă nestinghe
rită. crescind îngrijorarea popoarelor 
irosind resurse umane si materiale 
din ce în ce mai mari. Situația exis
tentă pe planul înarmărilor se află 
in contradicție fundamentală cu do
rința profundă de pace a popoarelor, 
cu eforturile pentru eliminarea mari
lor decalaje economice existente in 
lume, pentru instaurarea unei noi or
dini economice Internationale.

Pe de altă parte, după încheierea 
tratatului, nici o problemă specifică 
spațiului mării nu a mai fost nego
ciată in cadrul Comitetului de de
zarmare sau in alte foruri ale O.N.U.. 
în ciuda angaiamentului asumat prin 
tratat de a se continua asemenea 
negocieri. Aceasta poate conduce la

concluzia că sfera de aplicare limi
tată a tratatului, care se referea nu
mai la interzicerea amplasării de 
arme nucleare și alte arme de dis
trugere in masă pe fundul mărilor si 
oceanelor, a fost interpretată in sen
sul că tratatul ar lăsa cimp liber 
pentru invazia spațiului marin cu 
alte arme. In această lumină este 
necesar ca la conferință să se ajun
gă la decizii clare si ferme pentru ca 
in cadrul O.N.U. să înceapă neintir- 
ziat negocieri, cu bună credință, asu
pra unor noi măsuri în materie de 
dezarmare pentru a preveni extin
derea cursei înarmărilor pe fundul 
mărilor si oceanelor si in subsolul 
acestora. Printre altele, ar trebui ne
gociate măsuri pentru interzicerea 
tuturor activităților nucleare de or
din militar pe fundul mărilor și 
oceanelor, măsuri pentru Încheierea 
de acorduri care să interzică plasa
rea de instalații, crearea de noi baze 
militare, depozite sau construcții din 
domeniul armelor conventionale, pre
cum și realizarea unor acorduri de li
chidare a bazelor navale existente.

în continuare, reprezentantul 
român a arătat că cursa înar
mărilor a redus spațiul marin și 
oceanic virtual disponibil pentru 
utilizarea in scopuri pașnice. Trebuie, 
de aceea, să se adopte măsuri ca 
spațiul marin și oceanic să fie resti
tuit pentru folosirea in scopuri paș
nice.

Un savant atomist denunță pericolele 
cursei înarmărilor

Savantul atomist Leo 
Seren. care a participat 
la construirea primei 
bombe atomice, si-a ex
primat. intr-o declarație 
făcută la Chicago. ..re
gretul amar pentru rolul 
pe care l-a avut în fa
bricarea acestei arme" 
— relevă agenția Prance 
Presse. Leo Seren a fă
cut parte din echipa de 
42 de savanti. condusă

de Enrico Fermi, care au 
lucrat la aplicarea pla
nurilor (cunoscute sub 
numele de ..Manhattan 
Project"'), ce au permis 
construirea de bombe a- 
tomice utilizate împotri
va Japoniei la sfirșitul 
celui de-al doilea război 
mondial.

„Lumea s-a transfor
mat într-un arsenal de

armamente nuclare". a 
declarat atomistul ame
rican. exprimindu-si 
protestul prin participa
rea la o manifestație 
împotriva folosirii forței 
nucleare în scopuri mi
litare. manifestație ce 
s-a desfășurat în fata se
diului, Societății de me
dicină nucleară din 
Chicago.

unor reprezentanți ai țărilor res
pective. Scopul urmărit : să-i 
determine pe industriașii fran
cezi. ca și din alte țări occiden
tale să conceapă produse real
mente utile pentru țările în 
curs de dezvoltare, să ofere teh
nologii adaptate economiilor lor.

• MAGNETOFONUL- 
PROFESOR. în Cehoslova
cia s-a construit un nou tip de 
magnetofon, denumit „Student". 
El este destinat elevilor din 
școli medii, instituții de învăță- 
mînt superior, precum și cabi
netelor fonetice. Caracteristica 
acestui tip de magnetofon constă 
in faptul că pot fi folosite con
comitent două piste — una pen
tru redare, cealaltă — pentru 
înregistrare. Urmărind textul 
rostit de profesor, elevul îl re
petă cu glas tare. Sunetele pro
nunțate se înregistrează pe cea 
de-a doua pistă. Ascultînd apoi

ambele înregistrări, el are posi
bilitatea să le compare și să în
drepte greșelile făcute.

• CONDUCTĂ PEN
TRU PASTA DE HIRTIE. 
în Suedia va fi inaugurată în 
curînd o conductă de mari di
mensiuni pentru transportarea 
pastei la o temperatură de 45— 
50 grade de la o fabrică de ce
luloză și pînă la fabrica de hir- 
tie, aflată la o distanță de 8.5 
km. Conducta, cu un diametru 
de 500 mm, prin care pasta cir
culă cu o viteză de 2 m/s. va 
asigura transportul anual a 
110 000 tone de pastă. Transpor
tul acelfeiași cantități necesită în 
prezent nu mai puțin de 12 500 
de curse cu autocamioanele.

• LACUL CU FOSILE. 
Fosila unei păsări care a trăit 
în urmă cu circa 20 milioane de

ani a fost descoperită la Șan- 
iang in provincia chineză de 
coastă Șantung. Fosila s-a păs
trat foarte bine. Formele cio
cului, capului, gîtului și picioa
relor se recunosc foarte clar. 
Pasărea se afla sub straturile 
groase de alge care s-au format 
acum 20 milioane de ani într-un 
lac cu apă dulce.

• DE LA 1 100 DE 
METRI. Tinărul american 
Mark Mongillo, în vîrstă de 22 
de ani, a rămas în viață după 
un salt de la... 1 100 metri cu o 
parașută care nu s-a deschis ! 
Salvarea lui s-a datorat faptului 
că a căzut întrxun mic canal 
pentru irigații plin cu nămol, 
căderea' fiind astfel * amortizată 
substanțial. Mongillo s-a ales 
totuși cu un picior rupt și cu 
leziuni interne.



PAGINA 6 SCINTEIA - joi 23 iunie 1977

LUCRĂRILE CELEI DE-A XXXI-A SESIUNI A C.A.E.R,

Cuvîntarea primului ministru 
al guvernului român, Manea Mănescu

Consecvent principiilor fundamen
tale ce călăuzesc politica noastră ex
ternă. Partidul Comunist Român, 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia — a spus vorbitorul — dezvoltă 
larg relațiile cu țările membre 
.C.A.E.R.. cu toate țările socialiste, cu 
țările in curs de dezvoltare, cu cele
lalte state ale lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. în spiritul co
existentei pașnice, militind activ 
pentru rezolvarea marilor probleme 
ale lumii contemporane, edificarea 
unei noi ordini economice pe plan 
mondial, care să asigure progresul 
economic si social al tuturor națiu
nilor. pe temeiul unor principii noi. 
democratice, de profundă echitate si 
justiție internațională.

Țara noastră își aduce contribuția 
la realizarea Programului complex, 
actionînd consecvent pentru intensi
ficarea conlucrării cu statele membre 
C.A.E.R. în direcția soluționării unor 
probleme importante ale dezvoltării 
economiilor noastre naționale, pentru 
lărgirea cooperării în producție și in 
activitatea tehnico-știintifică. pentru 
creșterea schimburilor comerciale cu 
aceste țări.

Partea română — a spus vorbito
rul — va acționa în continuare pen
tru realizarea prevederilor Programu
lui complex, pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respectă
rii independentei și suveranității na
ționale. avantajului reciproc si întra
jutorării tovărășești. în vederea asi
gurării progresului mai rapid și în
floririi economiei naționale a fiecă
rei țări, accelerării procesului de 
egalizare a nivelului de dezvoltare a 
statelor membre. întăririi tortelor so
cialismului în lume.

Apreciem pozitiv faptul că în ca
drul organizației am reușit să mate
rializăm o serie de noi acțiuni de 
colaborare si cooperare economică 
reciproc avantajoasă. In același timp, 
considerăm oportun să fie reținute 
concluziile raportului Comitetului 
Executiv ' cu privire la necesitatea 
concentrării eforturilor organelor 
C.A.E.R. pentru soluționarea proble
melor dezvoltării în continuare a re
lațiilor economice dintre țările mem
bre. pentru inițierea și finalizarea 
mai rapidă a unor acțiuni concrete 
de cooperare economică. îndeosebi 
în domeniul materiilor prime, resur
selor energetice, mașinilor, utilaje
lor. tehnologiilor moderne.

România acordă o importantă deo
sebită acoperirii necesarului de com
bustibili. energie și materii prime — 
problemă de importantă capitală 
pentru dezvoltarea economică a ță
rilor membre ale C.A.E.R. încă din 
perioad^ cincinalului trecut, din ini
țiativa secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicplae Ceaușescu, 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. a fost elaborată o 
politică energetică de lungă perspec
tivă. care preconizează asigurarea 
necesarului economiei in condițiile 
valorificării maxime și eficiente a 
resurselor interne si raționalizării 
stricte a consumurilor. In acest scop, 
aplicăm un program de intensificare 
a activității de prospectare si iden
tificare a noi rezerve de substanțe 
minerale utile si purtători de ener
gie. inclusiv a zăcămintelor cu con
ținuturi sărace sau situate în con
diții grele de exploatare. A devenit 
tot mai necesar să se treacă la 
valorificarea masivă a combustibili
lor solizi, inclusiv a lignitilor și șis
turilor cu conținuturi calorice infe
rioare.

De asemenea, s-a intensificat pro
gramul de valorificare a resurselor 
hidroenergetice atit pe Dunăre, cit 
si pe riurile interioare. în ce privește 
Dunărea, după cum cunoașteți, am 
realizat împreună cu tovarășii iu
goslavi centrala Porțile de Fier I și 
urmează să incepem execuția celei 
de-a doua hidrocentrale, proiectăm 
împreună cu tovarășii bulgari și vom 
începe in curînd hidrocentrala Turnu 
Măgurele-Nicopole și avem in stu
diu alte obiective care să pună in 
valoare resursele hidroenergetice ale 
Dunării.

Depunem. de asemenea, eforturi 
pentru trecerea la realizarea con
strucției de centrale nuclearo-elec- 
trice. care vor deține în perspectivă 
si în România o pondere importantă 
în balanța energetică.

Totodată, am elaborat și înfăptuim 
un program de măsuri severe pentru 
reducerea consumurilor specifice în 
activitatea de producție și de investi
ții. în transporturi și alte sectoare 
ale economiei, pentru economisirea 
combustibililor si energiei. precum 
Si pentru utilizarea maximă a resur
selor energetice secundare.

în vederea acoperirii în cît mai 
mare măsură din resurse proprii a 
necesarului dezvoltării economiei na
ționale. s-au instituit programe simi
lare pentru gospodărirea rațio
nală a tuturor materiilor prime, 
cum sînt : metalele feroase și nefe
roase. lemnul, pieile, firele si fibrele 
pentru industria ușoară și alte pro
duse de bază. O pondere tot mai 
mare urmează să dețină asigurarea 
necesarului cu produse secundare re
zultate din procesele de producție, 
deseurile. înlocuitorii.

Trebuie să subliniem — a spus mai 
departe vorbitorul — că. deși depu
nem mari eforturi pentru a pune în 
valoare resursele de care dispunem, 
sintem nevoiti să recurgem la im
porturi, care în actuala conjunctură 
economică internațională sînt tot mai 
costisitoare.

în acest context — finind seama 
de rezultatele obținute în țările 
membre — sînt convins că va întru
ni consensul nostru unanim organi
zarea unui larg schimb de expe
riență în problemele bunei gospo
dăriri a resurselor energetice si de 
materii prime, ale modernizării 
agregatelor si proceselor tehnologice, 
precum si intensificarea colaborării 
în, domeniul realizării si Introducerii 
de noi tehnologii cu consumuri ma
teriale si energetice cît mai reduse.

Realitatea arată că. pentru acope
rirea necesarului de energie, com
bustibili si materii prime, la propor
țiile preconizate ale dezvoltării în 
perioada de perspectivă a țărilor 
noastre. concomitent cu măsurile 
luate pe plan intern, se impun. în 
acest domeniu, noi acțiuni concrete 
de colaborare si cooperare între ță
rile membre ale C.A.E.R.

Avînd în vedere că direcțiile fun
damentale cu caracter de principiu 
ale colaborării dintre statele mem
bre au fost convenite încă la sesiu
nea a XXX-a, ca, de altfel, și în ca
drul Programului complex si în alte 
documente adoptate în comun, apre
ciem necesar ca elaborarea progra
mului special de materii prime și 
resurse energetice să fie orientată 
spre realizarea de acțiuni concrete 
de cooperare în producție, pentru 
valorificarea resurselor naturale ale 
tarilor, in vederea soluționării efec
tive a problemelor acoperirii nevoi
lor economiilor naționale cu aceste 
resurse.

în domeniul cooperării pe terte 
piețe. România a întreprins o serie 
de acțiuni si va continua să extindă 
colaborarea și cooperarea în produc
ție. îndeosebi cu tarile în curs de 
dezvoltare, inclusiv în domeniul in
dustriei extractive. Totodată, ne de
clarăm. si cu acest prilej, interesul 
ca. împreună cu alte state membre, 
să realizăm acțiuni de cooperare pe 
terte piețe, prin convenții bi si mul
tilaterale. încheiate direct cu țările 
interesate.

In ce privește programul special 
pentru agricultură si industrie ali
mentară. dorim să relevăm necesi
tatea întreprinderii de acțiuni pentru 
dezvoltarea colaborării pe linia me
canizării complete a lucrărilor agri
cole. introducerii metodelor indus
triale în zootehnie, extinderii schim
burilor de semințe de mare produc
tivitate și de animale de înalt randa
ment. stimulării producției agricole 
și a exportului de produse agroali- 
mentare prin preturi remuneratorii și 
alte mijloace economice, așa cum am 
convenit in cadrul Programului com
plex.

Intilnirea lui E. Gierek cu șefii delegațiilor 
participante la sesiune

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — To
varășul Edward Gierek, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului IVțuncitoresc Unit Polonez, s-a 
întilnit, ■ miercuri după-amiază, cu 
șefii delegațiilor și secretari ai Co
mitetelor Centrale care participă la 
lucrările celei de-a XXXI-a sesiuni 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Cu acest prilej, primul ministru al 
guvernului român a transmis din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al P.C.R.. președin
tele Republicii Socialiste România, și

întrevederi ale 
delegației

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — In 
cursul zilei de miercuri. tovarășul 
Manea Mănescu. prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România. conducătorul deiegatiei 
române la cea de-a XXXI-a sesiune 
C.A.E.R.. s-a întilnit cu tovarășul 
Aleksei Kosighin, președintele Con
siliului-de Miniștri al U.R.S.S.. con;- 
ducătorul delegației sovietice la lu
crările sesiunii.

Cu acest prilej, primul ministru a 
rugat pe premierul sovietic să trans
mită din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășului Leonid Ilici Brejnev. secre
tar general al Comitetului Centrai 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem, un cald salut prie
tenesc. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate, fericire și de noi 
succese in activitatea pe care o des
fășoară în fruntea partidului si sta
tului sovietic.

Mulțumind pentru mesaj, premie
rul sovietic a rugat, la rîndul său, 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din partea tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, cele mai alese 
urări de sănătate și fericire. îm
preună cu succese și prosperitate 
pentru poporul român.

în timpul întrevederii cei doi 
șefi de guverne au abordat pro
bleme de interes reciproc, pri-

a tovarășei Elena Ceaușescu tovară
șului Edward Gierek și tovarășei 
Stanislawa Gierek un cordial salut și 
cele mai bune urări de sănătate, 
precum și de noi succese poporului 
polonez în construirea socialismului.

Mulțumind, tovarășul Edward Gie- 
relc a rugat pe primul ministru 
să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu; din partea sa și a soției 
sale, un salut călduros, multă sănă
tate și fericire, precum și urări de 
prosperitate poporului român.

conducătorului 
române

vind dezvoltarea cooperării econo
mice. tehnice, științifice si extinderea 
in continuare a schimburilor comer
ciale dintre România si Uniunea So
vietică.

In aceeași zi. primul ministru a 
avut o întilnire de lucru cu to
varășul Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia. cu care a făcut un larg schimb 
de vederi cu privire la promovarea 
relațiilor economice dintre cele două 
țări vecine si prietene. în spiritul 
hotărîrilor adoptate de tovarâsu’ 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul Todor 
Jivkov.

Primul ministru al guvernului 
român a avut, de asemenea, o întil
nire cu tovarășul Lubomir Strougal, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.S. Cehoslovace, consacrată re
lațiilor economice româno-ceho- 
slovace și dezvoltării lor pe mai 
departe.

Tot miercuri, primul ministru al 
guvernului român a avut o întil
nire de lucru cu Gyorgy Lâzâr. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare. Cu a- 
ceastă ocazie, a fost examinat modul 
în care se desfășoară relațiile eco
nomice. precum și sarcinile ce re
vin în acest domeniu guvernelor 
celor două țări în conformitate cu 
înțelegerile stabilite cu prilejul re
centelor convorbiri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Jânos Kâdâr.

Delegația română apreciază că se 
impune urgentarea lucrărilor pentru 
elaborarea proiectului Programului 
special de colaborare în domeniul 
construcțiilor de mașini. îndeosebi al 
producției de utilaje pentru industriile 
minieră, petrolieră, energetică, meta
lurgie. chimie, industria materiale
lor de construcții, precum si al pro
ducției de mașini-unelte de perfor
manță. care prezintă o importanță 
deosebită pentru realizarea progra
melor de producție si de investiții 
din țările membre.

în scopul dezvoltării colaborării 
tehnico-știintifice dintre țările mem
bre — a spus mai departe vorbitorul 
— se impune să ne concentrăm aten
ția principală asupra soluționării pro
blemelor din programele speciale pe 
termen lung și valorificarea rapidă 
în tehnologie și producție a rezulta
telor cercetării științifice, convenirea 
unor programe de cooperare care să 
prevadă dezvoltarea domeniilor prio
ritare ale științei și tehnologiei în 
țările mai puțin dezvoltate din punct 
de vedere economic.

Delegația română apreciază că 
există multiple posibilități pentru 
lărgirea schimburilor de mărfuri pes- 
te prevederile acordurilor comercia
le de lungă durată pe anii 1976—1980. 
pentru amplificarea si diversificarea 
schimburilor comerciale dintre tarile 
membre. Ținînd seama de aceasta, 
partea română a transmis celorlalte 
tari membre ale C.A.E.R. propuneri 
concrete de suplimentare a acordu
rilor pe 1976—1980.

în legătură cu programul desfă
șurării lucrărilor de coordonare a pla
nurilor pe perioada anilor 1981—1985, 
considerăm că el corespunde metodei 
de bază a adîncirii colaborării dintre 
tarile membre in conformitate cu 
prevederile Programului complex și 
trebuie să contribuie la dezvoltarea 
rapidă și echilibrată a fiecărei eco
nomii, la progresul general al țărilor 
noastre.

Ținînd seama de perspectivele 
dezvoltării fiecărei țări membre, în 
perioada următoare apare pe deplin 
posibil ca activitatea de coordonare 
a planurilor să asigure o amplificare 
puternică a relațiilor economice din
tre țările noastre, a schimburilor co
merciale și îndeosebi a cooperării in 
producția industrială.

Partea română apreciază că acțiu
nile de cooperare în producție vor 
trebui să dețină o pondere tot mai 
mare în ansamblul relațiilor econo
mice dintre țările noastre, conferind 
acestora o dezvoltare mai puternică 
și eficiență superioară.

Considerăm ca fiind deosebit de 
importantă prevederea din program 
potrivit căreia țările membre ale 
C.A.E.R., pe măsura convenirii con
dițiilor tehnico-economice de reali
zare a noi acțiuni de colaborare, să 
încheie — chiar în cursul desfășu
rării lucrărilor de coordonare a pla
nurilor pe anii 1981—1985 — acorduri, 
convenții de cooperare și speciali
zare în producție, contracte și alte 
înțelegeri. Apreciem, de asemenea, 
că lucrările de coordonare a planu
rilor trebuie să se desfășoare cit mai 
operativ și să fie finalizate în timp 
util pentru ca rezultatele acestora să 
poată fi luate în considerare la de
finitivarea planurilor economice ale 
țărilor membre pe cincinalul 1981— 
1985, precum și a programelor pe 
perioade mai îndelungate^

în cadrul colaborării dintre țările 
noastre, după părerea părții române, 
vor trebui să dobîndească o tot mai 
largă extindere acordurile și conven
țiile pe termen lung. Acțiunile de 
specializare și cooperare internațio
nală în producție fac necesară înche
ierea de acorduri, convenții și con
tracte pe 10—15 și chiar 20 de 
ani — menite să confere perspectivă 
certă și stabilitate relațiilor economi
ce reciproce. Aceasta se impune ea 
urmare a faptului că astfel de acți
uni implică angajarea de investiții 
importante pentru realizarea obliga
țiilor asumate de participanți, orga
nizarea unei producții de serie mare, 
bazată pe tehnologii avansate, de 
înaltă productivitate, calitate și efi
ciență. în raporturile dintre țările 
noastre am acumulat o anumită ex
periență în acest domeniu, și delega
ția română consideră că este util să 
perfecționăm în continuare această 
cale eficientă de dezvoltare a rela
țiilor noastre economice.

După opinia delegației noastre — 
a spus în încheiere vorbitorul — ac- 
ționînd în aceste direcții, programele 
speciale pe termen lung, lucrările de 
coordonare a planurilor vor consti
tui un cadru corespunzător pentru 
creșterea aportului colaborării reci
proce la progresul mai rapid al eco
nomiilor noastre naționale, la acce
lerarea procesului de apropiere și 
egalizare treptată a nivelurilor de 
dezvoltare economică a țărilor noastre.

Dezbaterile din cadrul 
P.N.U.D. evidențiază

Necesitatea extinderii 
cooperării între țările 
in curs de dezvoltare

GENEVA 22 (Agerpres). — în ca
drul celei de-a XXIV-a sesiuni a 
Consiliului de administrație al 
P.N.U.D.. care se desfășoară la Ge
neva. s-au încheiat lucrările Comi
tetului pentru cooperarea tehnică 
între țările in curs de dezvoltare.

în intervenția sa. reprezentantul 
tării noastre a relevat importanta 
deosebită pe care România o acordă 
cooperării tehnice si economice între 
tarile în curs de dezvoltare, ne olan 
bilateral si prin intermediul orga
nismelor internaționale. O.N.U. și 
instituțiile sale specializate trebuie 
să constituie un cadru favorabil ini
țierii si amplificării, pe plan multi
lateral. a acțiunilor de cooperare 
tehnică între țările in curs dc dez
voltare.

P.N.U.D.. ca organism central al 
asistentei tehnice multilaterale. îi 
revine un rol însemnat în antre
narea capacităților tehnice, materia
le si umane din țările în curs de 
dezvoltare. Aceasta ar fi de natură 
să asigure o mai completă folosire a 
potențialului si experienței valoroa
se dobindite de numeroase țări in 
curs de dezvoltare, ca urmare a 
eforturilor depuse Pe calea dezvol
tării lor economice si sociale de sine 
stătătoare.

Intilnirea pregătitoare 
a reuniunii general-europene

BELGRAD

BELGRAD 22 — Trimisul special 
Agerpres transmite : In cadrul lu
crărilor întîlnirii pregătitoare a reu
niunii de la Belgrad a reprezentanți
lor statelor participante la Conferin
ța pentru securitate si cooperare în 
Europa au continuat dezbaterile re
feritoare la ordinea de zi.

Delegațiile Austriei. Ciprului. El
veției, Finlandei, Iugoslaviei, Liech- 
tensteinului. Maltei, Republicii San 
Marino si Suediei au prezentat o 
nouă propunere vizind problematica 
pe care trebuie să o abordeze si o- 
biectivele pe care să le atingă reu
niunea . din toamnă. Printre altele.

propunerea celor nouă țări prevede 
adoptarea de hotăriri cu privire la 
eforturile viitoare pentru întărirea 
securității si dezvoltarea cooperării 
pe continent, precum si stabilirea in- 
tîlnirilor următoare ale reprezentan
ților statelor participante, inclusiv 
a datei si locului viitoarei reuniuni 
similare celei de la Belgrad.

*
Comitetul britanic pentru secu

ritate și cooperare in Europa a adre
sat un apel participanți lor la intilni
rea preliminară a reuniunii de la 
Belgrad „de a-și concentra efortu
rile spre o evoluție progresivă a co
operării și destinderii".

ÎNCHEIEREA VIZITEI IUI LEONID BREJNEV IN FRANȚA
greșului științei. Relevînd că un nu
măr tot mai mare de state promo
vează politica de destindere interna
țională, U.R.S.S. și Franța — se spu
ne în declarație — consideră necesar 
ca eforturile tuturor statelor în fa
voarea destinderii internaționale să 
fie continuate și intensificate prin 
traducerea concretă în viată a pre
vederilor Actului final al Conferinței 
de la Helsinki si sprijinirea activă a 
eforturilor în această direcție, adop
tarea de initiative energice in direc
ția dezarmării. Aceasta, relevă docu
mentul amintit, face necesar ca adin- 
cirea spiritului de destindere să nu 
fie împiedicată de considerente de 
politică de bloc, reclamă de aseme
nea neamestecul în treburile interne 
ale altor state, respectarea suverani
tății și independenței statelor, a inte
reselor legitime si a punctelor de 
vedere ale altor state. întreținerea 
unei atmosfere favorabile in relațiile 
reciproce dintre state și consolidarea 
sentimentelor de prietenie si încre
dere reciprocă între popoare.

PARIS 22 (Agerpres). — Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. si-a in- 
cheiat vizita oficială la Paris, efec
tuată la invitația președintelui Re
publicii Franceze. Valery Giscard 
d’Estaing. în cursul vizitei. Leonid 
Brejnev si Valery Giscard d’Estaing 
au semnat declarația sovieto-fran- 
ceză. declarația comună a U.R.S.S. si 
Franței cu privire la destinderea in
ternațională si declarația sovieto- 
franceză cu privire la nediseminarea 
armamentului nuclear.

Uniunea Sovietică si Franța — se 
arată in declarația comună sovieto- 
franceză — consideră că statele tre
buie să renunțe la folosirea forței si 
la amenințarea cu forța sau la acu
mularea de armamente ca miiloc de 
influențare a politicii, altor state. Ele 
trebuie să reglementeze problemele 
litigioase ce apar prin mijloace paș
nice si să încurajeze colaborarea în
dreptată spre o tot mai amplă utili
zare a resurselor naturale si a nro-

O nouă 
judiciară 

de la

înscenare 
a regimului 
Pretoria

întrevedere Carrillo-Suarez

In spiritul bunelor relații dintre România și R.F. Germania,

al dorinței reciproce de a dezvolta colaborarea

pe multiple planuri
• •0 săptămînă a culturii românești

la Dortmund
22 (Agerpres). — La
— puternic centru econo-

BONN
Dortmund . .
mic si comercial din R.F. Germania 
— s-a deschis, miercuri. într-un ca
dru festiv. Săptămîna culturii româ
nești. manifestare organizată sub 
patronajul primului ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Mănescu. si al 
rului federal al R.F.G.. 
Schmidt. Manifestarea, care 
acțiuni cu caracter cultural, 
științific, economic, sportiv 
ristic. se desfășoară sub semnul ani
versării centenarului Independenței 
de stat a României.

în alocuțiunile rostite la festivita
tea inaugurală. Miu Dobrescu. pre
ședintele Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, și Heinz Kuhn, 
primul ministru al landului Renania 
de Nord — Westfalia, au evidențiat 
rolul pe care sînt chemate să-1 aibă 
zilele culturii românești pentru o 
mai bună cunoaștere, prețuire si în
țelegere între popoarele celor două 
țări, au subliniat evoluția ascendentă 
a raporturilor pe multiple planuri

cancela- 
Hehnut 
include 
artistic, 
si tu-

dintre Republica Socialistă România 
și Republica Federală Germania, re
zultatele pozitive înregistrate în di
ferite domenii concrete de colabo
rare. relevînd contribuția determi
nantă a întîlnirilor si convorbirilor 
la cel mai -înalt nivel la dezvoltarea 
acestor relații.

în cadrul ceremoniei de deschi
dere. au rostit, de asemenea, cuvinte 
de salut primarul general al orasu- 
lui-gazdă. Guenther Samtlebe. si 
ambasadorul României în R.F.G.. Ion 
Morega.

în săptămîna care urmează sînt 
programate peste 130 de acțiuni cu 
un caracter variat, care vor oferi 
publicului larg o imagine sugestivă a 
realităților României socialiste.

Ziarele ..Ruhr-Nachrichten". „West- 
deutsche Allgemeine Zeitung". 
..Westphallsche Rundschau" si altele 
inserează, în aceste zile, ample ma
teriale consacrate manifestării. în 
care sînt reliefate realizările Româ
niei socialiste si evoluția ascendentă 
a raporturilor ne multiple planuri 
româno—vest-germane.

Tehnicile spațiale — în interesul păcii
Intervenția reprezentantului României în Comitetul O.N.U. pentru 

folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice

PRETORIA 22 
Pretoria, capitala 
fricane, se desfășoară un proces po
litic de amploare, in cadrul căruia 
sînt judecați 12? milltanți ai popu
lației de culoare acuzați de diferite 
activități apreciate de autoritățile 
rasiste ca periclltînd regimul de a- 
partheid din R.S.A.

Procesul, care urmează să dureze 
cîteva săptămini, este considerat drept 
unul din cele mai importante procese 
politice din această tară, unde însce
nările judiciare sînt o practică curen
tă. Autoritățile sud-africane au orga
nizat desfășurarea noului proces în- 
tr-o manieră draconică, acuzații fiind 
legați cu lanțuri unul de altul in tim
pul judecății. înscenarea judiciară de 
la Pretoria a provocat protestele u- 
nui mare număr de locuitori, care 
s-au adunat in preajma tribunalului, 
manifestîndu-și solidaritatea cu mi- 
litanții populației de culoare, arestați 
pe nedrept.

(Agerpres). — La 
Republicii Sud-A-

MADRID 22 (Agerpres). — Santia
go Carrillo, secretarul general al Par
tidului Comunist din Spania, a fost 
primit miercuri de președintele gu
vernului spaniol, Adolfo Suarez. După 
întrevedere, Santiago Carrillo a ară
tat că intilnirea a prilejuit abordarea 
unor probleme referitoare la situația 
politică din țară, formarea viitorului 
guvern, precum și activitatea noilor 
Cortesuri, formate în urma alegerilor 
de la 15 iunie. Secretarul general al 
P.C.S., arată agențiile de presă, a 
precizat că „au existat o serie de ele
mente asupra cărora punctele de ve
dere sînt'comune, printre care faptul 
că tinăra democrație spaniolă este 
incă slab consolidată și că ea are ne
voie să fie întărită".

VIENA 22 (Agerpres). — Comitetul 
O.N.U. pentru folosirea spațiului ex- 
traatmosferic în scopuri pașnice, ale 
cărui lucrări se desfășoară în pre
zent la Viena. continuă dezbaterile 
generale privind promovarea coope
rării internaționale în acest domeniu.

Luînd cuvîntul. șeful delegației 
României. ambasadorul Octavian 
Groza, a subliniat că. pornind de la 
concepția că aplicațiile pașnice ale 
tehnicilor spațiale pot, si trebuie să 
constituie o pîrghie importantă în 
slujba dezvoltării, pentru reducerea 
și eliminarea decalajelor dintre ță
rile industrializate si cele în curs de 
dezvoltare. România acordă o deo
sebită importantă promovării largi a 
cooperării internaționale în acest do
meniu. Un interes deosebit în acest 
sens îl prezintă dezvoltarea cooperă
rii în folosirea Sateliților în domeniul 
telecomunicațiilor, pentru transmi
siuni directe de radio și televiziune, 
utilizarea tehnicilor spațiale pentru 
meteorologie și navigație maritimă și 
îndeosebi pentru teledetectia resurse
lor și mediului planetei, cu aplicații 
largi în agricultură, silvicultură, hi

drologie. geologie, cartografie si mul
te alte sectoare. Aportul la dezvol
tarea economică si socială a țărilor, 
a celor în curs de dezvoltare înainte 
de toate, trebuie să devină criteriul 
suprem de apreciere a eficientei ac
tivităților O.N.U. în domeniul folo
sirii pașnice a spațiului extraatmos- 
feric. Se impune ca reglementările in 
curs de negociere în legătură cu uti
lizarea de către 
pentru televiziune 
tectie a resurselor 
temeieze neabătut . ___
cipiilor suveranității si independentei 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, să încurajeze cooperarea in
ternațională în acest domeniu, con
form intereselor si în beneficiul tu
turor țărilor. în primul rînd al celor 
în curs de dezvoltare. Prin urmare 
este necesar ca asemenea reglemen
tare să interzică orice posibilitate de 
folosire a tehnicilor noi spațiale pen
tru dezinformare si calomniere, pen
tru a semăna neîncredere si discor
die. ori pentru denigrarea politicii 
sau programelor de dezvoltare eco
nomică și socială a altor țări.

state a sateliților 
directă si telede- 
terestre să se în- 
pe respectul prin-

agențiile de presă transmit
SESIUNEA CONSILIULUI 

MONDIAL AL ALIMENTAȚIEI
MANILA 22 (Agerpres). — în ca

drul lucrărilor reuniunii ministeriale 
a Consiliului 
tiei. care se 
la. ministrul 
turii. Arturo 
alizarea unui 
supra orezului, care să permită sta
bilizarea prețurilor și a stocurilor. 
Discuțiile din cadrul reuniunii s-au 
axat, potrivit agenției U.P.I., pe 
crearea unui fond mondial de secu
ritate alimentară, care să înlăture 
posibilitatea unei crize alimentare de 
felul celei din perioada 1972—1974, 
cînd în unele state slab dezvoltate au 
pierit, din cauza foamei, sute de mii 
de persoane.

Mondial al Alimenta- 
desfășoară la Mani- 
filipinez al agricul- 

Tanco. a propus re- 
acord internațional a-

Convorbiri iugoslavo-li- 
bienC Brioni au început,
miercuri, convorbirile oficiale dintre 
președintele R.S.F. Iugoslavia. Iosiu 
Broz Tito, și Moammer El Geddafi, 
șeful statului Jamăhiria Arabă Li- 
biană Socialistă Populară, aflat in
tr-o vizită de patru zile în Iugoslavia.

Secretarul de stat ame
rican va vizita R. P. Chi
neză. Vizita urmează să aibă loc 
în intervalul 22—26 august a.c. — a 
anunțat purtătorul 
partamentului de 
Hodding Carter, 
scopul vizitei este 
convorbirile dintre __  ___  __
lumina comunicatului de la Șanhai 
în direcția normalizării relațiilor".

întrevedere. Edward Gierek- 
prim-secreter al C.C. al P.M.U.P., a 
avut o întrevedere cu delegația P. C. 
German, condusă de Herbert Mies, 
președintele partidului. în cursul 
convorbirii a avut loc un schimb de 
informații privind activitatea celor 
două partide si stadiul relațiilor din
tre cele două țări. Au fost abordate 
probleme legate de evoluția procesu
lui de destindere.

Helsinki, drept o încălcare a preve
derilor Tratatului de stat al Austriei. 
Populația din Braunau, a relevat zia
rul, și-a exprimat indignarea față de 
această manifestare.

de cuvint al De-
Stat al S.U.A., 

El a adăugat că 
..de a continua 

cele două țări in

Acțiuni provocatoare. Zia- 
rul austriac „Volksstimme" a con
damnat energic recenta întîlnire de 
la Braunau — Austria — a foștilor 
membri ai Wehrmachtului și ai S.S. 
Demascînd caracterul reacționar al a- 
cesteia, ziarul a calificat-o drept un 
act provocator la adresa politicii de 
destindere și a Actului final de la

Adunarea Națională fran
ceză a ad°Ptat pr-oiectul instituind 
reprezentarea proporțională pentru 
desemnarea celor 81 de membri 
francezi ai Parlamentului (vest-) 
european. Acest text completează 
proiectul de ratificare de către Fran
ța a tratatului privind alegerea Par
lamentului european, organ consul
tativ al Pieței comune, prin sufragiu 
universal. Cu 325 voturi ale deputa- 
ților aparținînd partidelor comunist, 
socialist și Adunarea pentru Repu
blică, contra 145 — s-a hotărit că 
modalitatea de alegere în ce privește 
reprezentarea proporțională națională 
a celor 81 de membri francezi ai 
Parlamentului (vest-) european „este 
și va rămîne de competența exclu
sivă a parlamentului francez".

Primele victime ale șomajului - intotiieauna imigranții
Referindu-se la intensificarea, in continuare, a fenomenelor de 

Șomaj din Franța — in cursul lunii mai numărul cererilor de locuri 
de muncă a sporit cu incă 57 000 — cunoscutul cotidian francez „LE 
MONDE“ a inițiat un ciclu de articole consacrate unei probleme de 
arzătoare actualitate : consecințele acestor fenomene asupra munci
torilor imigranți, primii si cei mai greu loviți de valul de concedieri.

„Muncitorii imigranți — scrie «LE 
MONDE» — aproape două milioa
ne de persoane, dintre care 20 la 
sută muncitori manuali, se află prin
tre principalele victime ale scăderii 
tot mai accentuate a numărului 
de locuri de muncă. Afectați mai pu
ternic decît alții de diminuarea pu
terii de cumpărare, ei sînt primii lo
viți de concedieri, cu deosebire în 
industria siderurgică din Lorena. Ofi
cialitățile guvernamentale vorbesc 
acum despre „încurajarea" reîntoar
cerii în țările de origine a unui nu
măr de 100 000 de muncitori imi
granți. ceea ce corespunde in linii 
mari numărului de străini șomeri.

Peisajul loren. zonă în care se află 
concentrați multi dintre muncitorii 
imigranți, este un peisaj dezolant. 
Sub un cer acoperit de pîcla funin- 
ginei. furnalul inalt al întreprinderii 
„Usinor-Thionville" se reflectă in 
apele Mosellei. Thionville — această 
adevărată metropolă a siderurgiei — 
este astăzi lovită în inimă de șomai 
si concedieri. Anul acesta, in side
rurgia franceză urmează a fi supri
mate 10 000 locuri de muncă, iar pînă 
în 1980 cifra se va dubla, ajungind 
la 20 000. din bare 16 000 de conce
dieri numai în Lorena. Intr-o primă 
fază, la Thionville vor fi concediat! 
3 000 de muncitori, din care 2 000 din 
rindurile „salariatilor cu stagiu redus 
în cimpul muncii si care nu au fa
milie în regiune". Cu alte cuvinte, 
din rindurile muncitorilor străini. 
Astfel, imigranții din Franța, ca și 
din celelalte țări ale Europei occi
dentale. se află in prima linie pe 
frontul crizei.

Acești oameni, veniti din țări în
depărtate. trăiesc aci într-un decor 
lugubru, unde aerul miroase a pulbe
re de fier. Căminele lor ? Clădiri 
care seamănă mai degrabă cu ca
zărmi prusace străbătute de culoare 
murdare, unde muncitorii se îngră
mădesc cîte 5—6 și mai multi într-o 
cameră. De cele mai multe ori ei nu 
dispun, în afară de banii rezervați 
pentru chirie, de nici un fel de po
sibilități materiale pentru a duce un

trai omenesc. întrucît ceea ce le ră
mîne trimit acasă familiilor lor.

Acești muncitori imigranți au avut 
un rol important în dezvoltarea in
dustrială a Lorenei. în această zonă, 
comunitatea străinilor numără peste 
200 000 de persoane. în special după 
cel de-al doilea război mondial, 
muncitorii străini au contribuit in

de investiții sumele care ar fi 
trebuit rezervate îmbunătățirii 
condițiilor de trai. Ocupind. in 
cea mai mare parte, funcțiile 
de muncitori necalificati sau 
specializați pe o singură opera
ție la banda de producție, imi
granții au servit ca un fel de 
supapă de siguranță si acum, 
cind nu mai este nevoie de ei, 
sînt lăsati pe drumuri".

Este o tendință ce se manifestă la 
scara întregii Europe occidentale. 
După 1974 — an care a marcat sfir- 
situl epocii de creștere — guvernele 
Europei occidentale, unul după altul,

• Un ciclu de articole în cunoscutul ziar francez „Le 
Monde" despre soarta muncitorilor imigranți • Ieri — 
„supapă de siguranță", azi — forță de muncă de prisos
• 100 000 de muncitori străini somați să se întoarcă acasă
• Imagini de noapte printre lăzile de gunoi • „Contra- 
maistrul mi-a spus : «treci din nou la salahorie» ; și a tre
buit să accept, pentru că am soție și un copil bolnav".

mod însemnat la relansarea econo
mică a regiunii. Acest proces s-a in
tensificat si mai mult în anii ’60. 
Creșterea economică înregistrată aici 
nu ar fi fost posibilă fără aportul 
acestei mîini de lucru, care accepta 
condițiile cele mai penibile si peri
culoase de muncă, slujbe pe care 
adesea francezii le refuzau. Este de 
aiuns să spunem că. în regiunea Mo
sellei. 9 la sută din muncitorii mineri 
sînt străini, acest procentaj ridicin- 
du-se la 12 la sută în sectorul con
strucțiilor si lucrărilor publice si 51 
la sută în sectorul siderurgiei și me
talurgiei.

„Redresarea economică a Lo
renei după 1945 — declară Fran
cois Rosso, secretar al secțiunii 
locale a confederației muncito
rilor creștini — în special in 
industriile de bază — carbonife
ră. minereuri de fier, siderurgie 
— nu a fost posibilă decît prin 
crearea artificială a unui sub- 
proletariat. a cărui exploatare 
intensă a permis patronilor să 
economisească în planurile lor

au luat măsuri de blocare a fluxului 
muncitorilor imigranți, de închidere 
a frontierelor, de alungare a imi
grației clandestine altădată tolerată 
si chiar încurajată. Muncitorii străini 
au fost zvîrliti pe drumuri, asa cum 
zvîrli un obiect de care, o dată între
buințat. nu mai ai nevoie.

în localitățile din Lorena, unde 
trăiesc muncitorii străini, bîntuie o 
revoltă tăcută. La Thionville. pe 
strada Luxemburg, grupuri de mun
citori străini discută pe șoptite. Pe 
trotuare, femei cu broboadă își co
munică intre ele știri triste :

„Hilario Perez a trebuit să 
' plece săptămina trecută. Hassan 

Moktar îsi face valizele. Iosip 
Smulevic. care nu mai are o 
slujbă statornică de mai multe 
luni, nu a îndrăznit să se în
scrie pe listele de șomaj de fri
că să nu fie expulzat din Fran
ța ; pentru a se hrăni scormo
nește noaptea prin lăzile de 
gunoi".

în departamentul Mosella — de
partamentul cel mai afectat de con-

cedieri — un muncitor imigrant din 
doi lucrează în siderurgie. Doar un 
mic număr dintre ei pot spera să 
treacă cu bine viitorul val de con
cedieri. Victimele sint de pe acum 
desemnate.

„Patronii — declară Franțois 
Rosso — sint necruțători cu toa
te elementele așa-zis „margina
le" : nu numai muncitorii imi
granți. dar si cei localnici mai 
in virstâ. tinerii, personalul fe
minin. Este un adevărat maltu- 
sianism industrial care azvirle 
afară din uzină pe cei bătrini și 
pe cei slabi, trimite femeile aca
să. iar pe muncitorii străini in 
țările de origine".

Nu este de mirare. în aceste con
diții. că neîncrederea și frica devin 
dominante în localitățile din depar
tamentul Mosella. Intre localnici și 
muncitorii imigranți au loc ciocniri. 
Contextul social favorizează un ase
menea curs : 10 000 de locuitori, ju
mătate din ei de origine străină, tră
iesc îngrămădiți in case mizere.

Mohamed B.„, muncitor, de origi
ne algeriană. își povestește viața sa 
cotidiană :

„Acum localnicii nu mai îmi 
adresează un cuvint pe stradă. 
Cred că le-am furat locul de 
muncă. La cocserie este si mai 
rău. Cînd am ajuns aici, cu vreo 
10 ani în urmă, am lucrat mal 
întii cu salahor, iar apoi, in ul
timii citiva ani. ca muncitor. 
Acum o lună, contramaistrul 
mi-a pus din nou lopata in 
mină și mi-a spus : «Treci din 
nou la salahorie. Dacă nu-ti 
place, n-ai decît să te Întorci 
în tara ta». Salariul mi-a fost 
redus. A trebuit să accept pen
tru că am o soție și un copil 
bolnav, care au venit Si ei aici 
la începutul anului".

La Metz, amărăciunea este cu atît 
mai puternică cu cît fostul secretar 
de stat pentru problemele imigrării. 
Paul Dijoud, declarase, chiar in a- 
ceastă localitate, cu numai cîteva 
săptămini înainte, că nici vorbă nu 
este de a se urma exemplul vest- 
german. de a trimite la ei acasă pe 
muncitorii străini. Dar bunele inten
ții nu au putut rezista „realismului" 
economic — încheie „Le Monde" 
acest prim articol din ciclul consa
crat muncitorilor imigranți.
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