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DECLARAȚIE
9

privind aprofundarea prieteniei și dezvoltarea colaborării frățești 
dintre Partidul Comunist Român si Partidul Comunist din Cehoslovacia, 

dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 

din Cehoslovacia, Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă :

— călăuzindu-se după hotăririle Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român și ale Con
gresului al XV-lea al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia,

— constatind cu satisfacție că prietenia tradi
țională și relațiile de colaborare frățească dintre 
cele două partide, țări și popoare s-au dezvoltat 
continuu, pe multiple planuri, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și solidarității internațio
nale, independenței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neamestecului in treburile 
interne, avantajului și intrajutorării reciproce, in 
spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală,

— hotărite să acționeze in continuare pentru 
aprofundarea prieteniei și colaborării frățești 
multilaterale, pentru întărirea solidarității lor în
temeiate pe comunitatea orînduirii sociale, unita
tea telurilor fundamentale, interesele comune ale 
luptei pentru socialism și comunism,

— decise să întărească prietenia și colaborarea 
eu toate statele socialiste, să acționeze pentru 
dezvoltarea colaborării in cadrul Tratatului de la 
Varșovia și C.A.E.R.,

— hotărite să dezvolte In continuare colaborarea 
șl prietenia cu țările in curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, să extindă relațiile cu celelalte 
state, indiferent de orinduirea socială, pe baza 
deplinei egalități in drepturi și avantajului re
ciproc, pornind de la principiile coexistenței paș
nice,

— animate de voința popoarelor lor de a contri
bui in continuare activ la cauza păcii, securității 
și colaborării in Europa și in lume, la lupta îm
potriva imperialismului și colonialismului, neoco- 
lonialismului, rasismului și politicii de apartheid, 
oricăror forme de dominație și asuprire, să depună 
eforturi pentru dezarmare generală și completă, 
in primul rind dezarmarea nucleară, pentru drep
tul fiecărui popor de a-și alege liber calea dez
voltării sale economice și sociale, pentru trans-, 
formarea relațiilor economice internaționale pe o 
bază democratică și echitabilă, întemeiate pe 
egalitatea în drepturi a tuturor statelor,

— reafirmind atașamentul lor față de scopurile 
și principiile Organizației Națiunilor Unite, pre
cum și dorința lor de a contribui la Întărirea ro
lului O.N.U.,

— In urma convorbirilor purtate la București, 
In perioada 22—24 iunie 1977, intre delegația de 
partid și de stat română, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialis
te România, și delegația de partid și de stat ceho
slovacă, condusă de tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace,

— profund convinse că întărirea necontenită a 
prieteniei și îmbogățirea continuă a colaborării 
frățești sint in deplină concordanță cu interesele 
vitale ale popoarelor român și cehoslovac, slujesc 
cauzei unității țărilor socialiste, contribuie la con
solidarea păcii și promovarea colaborării interna
ționale,

au convenit să declare :

I
Cele două părți iși exprimă profunda satisfacție 

pentru dezvoltarea necontenită a relațiilor fruc
tuoase dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Ceho
slovacă.

Ele subliniază rolul hotăritor al conlucrării din
tre Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia In întărirea prieteniei fră
țești și in dezvoltarea multilaterală a colaborării 
fructuoase dintre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă, dintre popoarele 
ambelor țări.

Părțile constată că o mare importanță In dez
voltarea multilaterală și Întărirea relațiilor dintre 
cele două partide, state și popoare au intîlnirile 
și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Gustav Husak, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii Socialiste Ceho
slovace, înțelegerile realizate și. acțiunile concrete 
convenite cu aceste prilejuri vizind aprofundarea 
relațiilor bilaterale în toate domeniile.

Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia reafirmă hotărîrea lor de a ac
ționa in continuare pentru adincirea prieteniei și 
colaborării frățești dintre ele, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului pro

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

letar, Independenței, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, încrederii și 
respectului reciproc. Cele două partide vor extin
de contactele și schimburile de păreri în probleme 
bilaterale și internaționale de interes comun, 
între reprezentanții Comitetelor lor Centrale, vi
zitele reciproce ale delegațiilor de activiști de 
partid in scopul cunoașterii experienței în diferite 
domenii ale muncii de partid și activității social- 
economice. Vor intensifica, de asemenea, colabora
rea între organe de partid județene, municipale și 
orășenești, instituții ideologice, organe de infor
mare in masă, organizații sindicale, de femei și 
tinerel, alte organizații de masă și obștești, pre
cum și contactele intre colective de oameni ai 
muncii.

S-a apreciat pozitiv dezvoltarea colaborării din
tre parlamentele si guvernele celor două țări si 
s-a stabilit să se acționeze si in viitor pentru in
tensificarea contactelor și adincirea conlucrării 
lor.

Părțile reafirmă hotărirea de a dezvolta si mai 
puternic relațiile politice. economice, culturale 
științifice si in alte domenii, de a amplifica co
laborarea reciproc-avantajoasă si întrajutorarea, 
de a intări multilateral prietenia frățească dintre 
popoarele celor două țări.

II
Republica Socialistă România si Republica So

cialistă Cehoslovacă constată cu satisfacție crește
rea continuă, a colaborării economice si tehnico- 
științifice. Acordurile, convențiile si celelalte înțe
legeri încheiate între cele două țări au creat un 
cadru larg pentru dezvoltarea favorabilă a coope
rării in producție, pentru creșterea continuă a 
schimburilor comerciale bilaterale. Concomitent 
cu. sporirea neîntreruptă a schimburilor de măr
furi, s-a amplificat colaborarea economică in for
me noi. s-au dezvoltat specializarea si cooperarea 
în producție, a continuat să se extindă colabo
rarea tehnico-stiintifică în domenii de Interes 
reciproc. Potrivit, noului; acord comercial de 
lungă durată', schimburile de mărfuri vor crește 
in perioada actualului cincinal cu 54 la sută față 
de prevederile cincinalului precedent.

Părțile apreciază pozitiv activitatea Comisiei 
mixte guvernamentale româno-cehoslovace de
(Continuare în pag. a IlI-a)

GUSTAV HUSAK
Secretar general

al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace
București, 24 iunie 1977

Rezultate deosebit de rodnice
pentru întărirea relațiilor de
prietenie româno - cehoslovace

Cu sentimente de satisfacție și 
bucurie salută comuniștii, întregul 
nostru popor rezultatele deosebit de 
fructuoase care au încununat con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, vizita 
delegației de partid și de stat a 
Republicii Socialiste Cehoslovace. 
Prin bogăția și diversitatea proble
melor examinate, prin semnificația 
majoră a hotăririlor adoptate, a o- 
rientărilor spre întărirea în con
tinuare a prieteniei și amplificarea 
colaborării multilaterale romăno-ce- 
hoslovace. această nouă intilnire a 
celor doi conducători de partid și de 
stat marchează un eveniment de 
deosebită insemnătate, deschide o 
nouă etapă în cronica relațiilor din
tre partidele și popoarele țărilor 
noastre, angajate plenar în opera 
de edificare a societății noi, socia
liste.

în acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia în cuvintarea 
rostită la marele miting al prieteni
ei româno-cehoslovace : „Putem
afirma cu deplin temei că am sta
bilit un cuprinzător program de 
dezvoltare a conlucrării româno-ce
hoslovace, care, fără îndoială, va fi 
salutat cu satisfacție de către po
poarele noastre, dornice să colabo
reze tot mai strins pentru edifi
carea noii orinduiri in țările lor. 
Fără îndoială că ceea ce am con
venit in aceste zile va avea o pu
ternică inriurire pozitivă asupra 
relațiilor dintre partidele și țările 
noastre — aceasta corespunzind atit 
intereselor ambelor popoare, cit și 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului și păcii in lume". La rindul 
său. tovarășul Gustav Husak decla
ra : „Vreau să-mi exprim convinge
rea că rezultatele vizitei delegației 
cehoslovace de partid și de stat in 
Republica Socialistă România vor 
contribui la aprofundarea și dez
voltarea in continuare a relațiilor 
româno-cehoslovace, relații tovără
șești și prietenești, la ooț'.nerea de 
noi succese in munca creatoare a 
popoarelor noastre pe calea con
struirii societății socialiste dezvol 
tate și vor amplifica forțele noastre 
in lupta pentru pace, socialism și 
progres social in lume".

Convorbirile dintre cei doi condu
cători de partid și de stat, întreaga 
desfășurare a vizitei — care a în
mănuncheat numeroase momente 
profund semnificative, transformin- 
du-se, după cum aprecia tovarășul

Nicolae Ceaușescu. „intr-o puternică 
manifestare a prieteniei dintre po
porul român și popoarele Cehoslova
ciei" — au pus elocvent in evidență 
trăinicia și profunzimea legăturilor 
ce unesc între ele popoarele noas
tre. Ele au, după cum se știe, ră
dăcini adinei in trecutul de luptă 
comună pentru libertate și indepen
dență națională, pentru lichidarea 
oprimării străine și făurirea unei 
vieți mai bune, fiind cimentate prin 
singele vărsat în comun in anii 
războiului antihitlerist, cînd ostașii 
armatei române, în strînsă frăție 
de arme cu ostașii armatei sovietice, 
cu patriotli cehi și slovaci, au adus 
o contribuție importantă la elibe
rarea Cehoslovaciei, la victoria asu
pra fascismului. O puternică dez
voltare au cunoscut relațiile de prie
tenie și colaborare româno-cehoslova
ce în perioada fertilă a construcției 
socialiste din cele două țări, cuprin- 
zind toate sferele activității sociale.

Așa cum s-a relevat și în timpul 
actualei vizite, un rol de importanță 
hotăritoare în această evoluție au 
legăturile de colaborare existen
te între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ceho
slovacia, întilnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak — hotăririle și ac
țiunile convenite cu aceste pri
lejuri mareînd de fiecare dată 
puternice impulsuri pentru inten
sificarea colaborării multilaterale 
româno-cehoslovace Din perspectiva 
acestor rezultate rodnice capătă o 
deosebită însemnătate hotărîrea adop
tată de a intări in continuare conlu
crarea tovărășească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, de a lărgi con
tactele și schimbul de experiență în 
construirea noii orinduiri intre orga

nizațiile de partid, de stat și obștești 
din cele două țări.

O sugestivă imagine a rezultatelor 
bogate ale dialogului de la București 
româno-cehoslovac concretizează De
clarația privind aprofundarea priete
niei și dezvoltarea colaborării frățești 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre Republica Socialistă România si 
Republica Socialistă Cehoslovacă, ce
lelalte documente semnate cu prile
jul vizitei. Document de o deosebită 
însemnătate politică, Declarația co
mună reprezintă o nouă dovadă a 
consecvenței cu care partidul și sta
tul nostru acționează pentru dezvol
tarea amplă a relațiilor de prietenie 
și colaborare cu toate țările socialiste 
— orientare programatică, reafirmată 
de Congresul al XI-lea al P.C.R. 
Dînd expresie voinței comune de a 
adinei in continuare relațiile pe toate 
planurile dintre România și Ceho
slovacia, pe baza principiilor mar
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar, ale independenței, de
plinei egalități în drepturi, neameste
cului în treburile interne. încrederii 
și respectului reciproc. Declarația co
mună purtînd semnătura tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășului 
Gustav Husak reprezintă, totodată, o 
contribuție marcantă la afirmarea 
normelor noi de relații interstatale, la 
înfăptuirea obiectivului democratiză
rii vieții internaționale.

Principiile și prevederile Declarației 
comune și-au găsit nemijlocit întru
chipări materiale chiar în timpul vi
zitei, prin semnarea unui șir de acor
duri și înțelegeri menite să determi
ne o creștere și mai substanțială a 
schimburilor economice, a conlucră
rii în diverse sfere de activitate, rea
lizările econom’ei românești. în plin
(Continuare in pag. a IV-a)
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ȘEDINJÂ
CONSILIULUI DE STAT

în ziua de 25 iunie a.c„ la Palatul 
Republicii a avut loc ședința Consi
liului de Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România.

La ședință au participat președin
tele Marii Adunări Naționale, viee- 
prim-miniștri. miniștri și alți condu
cători de organe centrale, precum și 
președinți ai unor comisii permanen
te ale Marii Adunări Naționale.

în cadrul ședinței. Consiliul de 
Stat a dezbătut și adoptat : Decretul 
pentru aplicarea maiorării retribuției 
personalului muncitor : Decretul pri
vind asigurarea unităților industriale 
cu locuințe necesare personalului a- 
cestora : Decretul privind distincțiile 
de stat în Republica Socialistă Româ
nia : Decretul privind dreptul la 
conferirea titlului de „Erou al Mun
cii Socialiste", a ordinului „Meritul 
Agricol" clasa I județelor și unități
lor agricole socialiste care realizează 
producții mari și aduc o contribuție 
deosebită la sporiTea producției agri
cole ; Decretul privind unele măsuri

referitoare la încheierea actelor ju
ridice cu caracter patrimonial de că
tre personalul din organele centrale 
și locale de stat și obștești, precum 
și din alte instituții de stat : Decre
tul privind reglementarea plății ono
rariilor pentru asistenta juridică a- 
cordată persoanelor avînd domiciliul 
sau sediul în străinătate.

în continuare. Consiliul de Stat a 
ratificat următoarele tratate interna
ționale : Protocolul între guvernul 
Republicii Socialiste România și gu
vernul Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste privind traseul frontie
rei de stat între Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, pe barai și lacul 
de acumulare al nodului hidrotehnic 
Stînca-Costești, de pe rlul Prut, sem
nat la Moscova, la 3 septembrie 1976 ; 
Acordul dintre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia privind condițiile extinderii 
colaborării pentru utilizarea poten
țialului hidroenergetic al Dunării,

semnat la București la 19 februarie 
1977 : Cel de-al II-lea protocol adi
țional la Constituția Uniunii Poștale 
Universale. întocmit la Lausanne la 
5 iulie 1974 ; totodată, s-a hotărit 
aderarea Republicii Socialiste Româ
nia la Convenția asupra conservării 
resurselor biologice din sud-estul 
Oceanului Atlantic. încheiată la Roma 
la 23 octombrie 1969.

Toate decretele menționate au fost, 
in prealabil, avizate favorabil de 
comisiile de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale, precum șl de că
tre Consiliul Legislativ.
I Consiliul de Stat a aprobat Pro
gramul privind analizele ce vor fi 
efectuate în anul 1977, din însărcina
rea Consiliului de Stat, de comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale. pe baza rapoartelor și infor
mărilor ce vor fi prezentate de unele 
organe de stat sau obștești.

în continuare au fost rezolvate 
unele probleme ale activității cu
rente.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare

a ambasadorului Republicii Socialiste Vietnam
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, sîmbătă dimineața. De

Tran Thuan. care și-a prezentat scri
sorile de acreditare In calitate de am
basador extraordinar și plenipotențiar

al Republicii Socialiste Vietnam în 
țara noastră.
(Continuare în pag. a V-a)

AU ÎNDEPLINIT PLANUL SEMESTRIAL
Oamenii muncii din economia ju

dețului, CARAȘ-SEVERIN raportea
ză îndeplinirea sarcinilor de plan 
la producția globală industrială pe 
primul semestru din acest an.

Avansul de timp ciștigat, se 
spune în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către comitetul județean de 
partid permite colectivelor de 
muncă din unitățile industriale ale 
județului nostru să dea, pînă la 
sfîrșitul acestei luni, o producție su
plimentară in valoare de peste 200 
milioane lei.

într-o telegramă adresată C.C. a! 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul județean MUREȘ al 
P.C.R., se arată că oamenii muncii — 
români, maghiari, germani — de pe 
cuprinsul județului Mureș, actionînd 
cu fermitate, hotărire și perseverentă 
in direcția perfecționării întregii ac
tivități economlco-sociale. pentru 
creșterea producției și productivității 
muncii, sporirea neîncetată a efi
cientei economice ei îmbunătățirea 
.calității producției, și-au realizat 
prevederile de plan pe primul semes
tru al anului 1977 în ziua de 25 iu
nie.

Și oamenii muncii din județul 
DÎMBOVIȚA au îndeplinit planul 
pe primul semestru din acest an. 
Pînă la sfîrșitul lunii iunie, se 
arată tn telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul județean Dîmbovița 
al P.C.R., se va obține o produc
ție suplimentară de peste 250 mi
lioane lei.

Colectivele de oameni ai muncii 
din industria județului ILFOV, mo
bilizate de organele și organizațiile

de partid, au reușit să îndeplinească 
sarcinile ce le-au revenit din planul 
de stat pentru primul semestru al a- 
cestui an la producția globală indus
trială cu 5 zile mai devreme. Acest 
avans creează condiții pentru depăși
rea planului valoric la acest indica
tor cu circa 160 milioane lei și livra
rea peste prevederi a unor cantități 
sporite de produse, printre care : 
2 700 mc prefabricate din beton ar
mat. confecții textile în valoare da 
aproape 5 milioane lei. peste 15 mi
lioane mc gaze de sondă, 3 600 mp 
covoare ș.a.

Oamenii muncii din industria ju
dețului PRAHOVA au îndeplinit cu 
cinci zile mai devreme planul se
mestrial la producția globală indus
trială și la export. Pînă la sfîrșitul 
semestrului, prahovenii vor da pes
te plan produse în valoare de 501.9 
milioane lei. ceea ce reprezintă mai 
mult de jumătate din angajamentul 
anual. între aceste produse amintim 
9 600 tone cărbune. 21 600 tone ben
zine. 13 600 tone petrolieri. 83 500 
tone păcură. 79 400 tone motorină, 
11 650 tone hidrocarburi aromate. 110 
tone polietilenă. 1 575 tone oțeluri 
aliate, 715 tone ciment.

Angajate plenar în înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin în cel de-al 
doilea an al cincinalului revoluției 
tehnico-știintifice. colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
județului SATU MARE au raportat, 
la 25 iunie. îndeplinirea sarcinilor 
aferente Pe primul semestru. Pe 
baza avansului de timp cîstigat. se 
estimează obținerea, pină la sfîrșitul 
lunii, a unei producții suplimentare 
de peste 130 milioane lei. constind 
între altele din : 10 locomotive de 
mină. 100 electropalane. 2 mașini de 
uscat cherestea. 4 000 mc prefabri
cate din beton armat. 1100 mc pa
nouri mari din beton ș.a.

Și tînăra industrie a județului 
HARGHITA anunță îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe primul semes
tru al anului. Succesul se datorește 
aplicării în producție a unor eficien
te măsuri tehnice si organizatorice, 
propuse de oamenii muncii, care au 
dus la creșterea productivității mun
cii cu 12 la sută fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut si la reali
zarea unui spor de producție de 125 
milioane lei fată de primul semestru 
al anului 1976.

ÎN ZIARUL DE AZI:
Probleme ale creației literar-artistice actuale : Ce literatură 
oferim societății ? Rubricile noastre : Omul și viața rațională ;

Din instanță în fața opiniei publice ; Faptul divers; Sport

Pentru colectivul întreprinderii de tricotaje „Zimbrul" din Suceava îndeplinirea sarcinilor de creștere a productivitâțli muncii are drept suport temeinic 
tehnica modernd și efortul statornic de perfecționare a calificârii

- - - - De la „protocolul" angajării,---------  
la integrarea efectivă în viața adevărată

...Terminase de mult ci
titul ziarului, dar continua 
să-1 țină deschis, ascunzîn- 
du-se îndărătul lui. I se 
părea că dacă ar lăsa zia
rul, vecinii de comparti
ment și-ar da seama cine 
e și de unde vine. A reci
tit încă o dată anunțul ca- 
re-i atrăsese atenția : „în
treprinderea -Vulcan» în
cadrează tineri in vederea 
calificării in meseriile"... 
„Califică și frezori" — iși 
spune in gind. Meseria i-ar 
place. „Ce-ar fi să incerc 1 
Nu. Pe mine n-or să mă 
primească. Eu am... proble
me". Cind a coborit in gara 
localității natale, undeva, 
prin Teleorman, a încercat 
o strîngere de inimă. Cum 
il vor primi oamenii ? 
Părăsise localitatea in ur
mă cu opt luni, fiind con
damnat. Asta era „proble
ma" lui. De zece ore era 
din nou liber, in urma de
cretului de amnistie. La 
cite nu se gîndise in aces
te ore I Iși făcuse fel de 
fel de planuri de viitor. 
Anunțul din ziar insă nu-i 
dădea pace...

Toate acestea ni le-a po
vestit Costică T. două săp- 
tămini mai tirziu. Era de o 
săptămînă angajat.

— Și la mine în oraș mi

se oferise să mă calific, 
dar n-aveau locuri la fre
zori. Mi-am luat inima-n 
dinți și am bătut la poarta 
„Vulcanului". Am spus că 
am citit anunțul, am măr
turisit si... m-au primit.

palul e să primească acest 
sprijin, indiferent dacă e 
vorba de un colectiv de
semnat anume sau ales de 
tînărul în cauză. N-aveam 
dreptul moral să-i refuzăm 
acest sprijin. înțelegînd

lierul de sculărie, colectiv 
căruia i-a fost încredințat 
tânărul Costică T.

— Lucrează la noi de o 
săptămînă și cred că o să 
iasă un bun frezor. îi pla
ce meseria, se vede că pune

Tineri reveniți la muncă, 
tineri pe care munca îi așteaptă 
-------------------anchetă socială------------------------

— L-am primit nu nu
mai pe ei. ci pe incă alți 
nouă tineri aflați în situa
ția lui, ne-a spus secreta
rul comitetului de partid 
din intreprindere, ing. O- 
prea Popescu. E drept, 
Costică T nu ne-a fost re
partizat. ci a venit la noi 
din proprie inițiativă.

— Și n-a(i ezitat să vă 
„încărcați" cu o problemă 
în plus ?

— Vă referiți la faptul că 
nu ni l-a trimis în mod ex
pres cineva ? Nu. n-am e- 
zitat Considerăm că fie
care tînâr din această cate
gorie are nevoie de spriji
nul colectivului și princi

importanța deosebită a 
Hoțăririi Comitetului Poli
tic Executiv privind edu
carea și reeducarea prin 
muncă, am luat imediat 
măsura formării unor co
lective pe care le-am denu
mit brigăzi de educație 
muncitorească, alcătuite din 
oameni cu mare experien
ță de viață și muncă. Iată 
că acum, odată cu venirea 
tinerilor cu „probleme" în 
uzină, brigăzile au început 
să funcționeze și sintem 
convinși că rezultatele nu 
se vor lăsa așteptate.

Am stat de vorbă cu to
varășul Gheorghe lonescu, 
maistru principal la ate

suflet In ce face. Noi l-am 
primit cu multă căldură 
sufletească, dar și cu exi
gență. I-aro spus deschis 
ce așteptăm de la el. L-am 
întrebat dacă are unde 
minca. N-avea. „Bun. o să 
măninci la cantină Dacă 
n-ai bani, pînă la pritna 
chenzină iți dăm noi". 
Deci. problema rezolvată. 
Mai departe : „Ai unde 
dormi ? Nu". Și asta s-a 
rezolvat : i s-a dat un loc 
la cămin. Merge cu colegii 
la masă, la cămin, la mun
că. Un nou mediu de viată, 
altă sferă de preocupări, 
care nu se poate să nu aibă 
influență pozitivă asupra

lui. Acum e mai des
tins. s-a obișnuit cu oa
menii, a început să-și re
capete încrederea în el.

Nu numai la „Vulcan", 
ci și în multe locuri tineri 
care "au comis unele aba
teri și au fost încredințați 
spre supraveghere și reedu
care unor colective de mun
că au fost primiți cu în
credere. Dacă ne-am oprit 
la cazul lui Costică T. este 
tocmai pentru că el dove
dește responsabilitatea cu 
care oamenii muncii acțio
nează pentru traducerea in 
viață a măsurilor stabilite 
de Comitetul Politic Exe
cutiv. modul matur in care 
înțeleg semnificația acestui 
act politic, inlăturind din 
capul locului interpretările 
inguste cu privire la răs
punderea ce revine unui 
organ sau altuia in privin
ța unui tinăr pe motiv 
de... competentă teritorială 
sau de atribuții ; Pe scurt, 
nu răspundere „de aici și 
pînă aici", ci RĂSPUN
DERE.

Din păcate, uneori pro
blema se consideră rezol
vată prin inminarea unei 
repartiții. Astfel, la „Vul
can" există o adresă a o-
(Continuare in pag. a II-a)
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faptul!
I

DIVERS I
I

Casă pentru 
străbunica

La 93 de ani al săi, bătrîna 
Ana Gergely, din comuna Văr
gata (Mureș), are o mare bucu
rie: s-a mutat în casă nouă, 
dar tot în ograda el, de unde 
casa veche a dispărut. Totul s-a 
petrecut într-un timp record. Șl 
iată cum : bătrîna a fost invi
tată pe la niște rude, la oraș. 
Numeroșii ei copii, nepoți și 
strănepoți s-au intrunit intr-un 
„consiliu de familie". Cum prin
tre ei erau și zidari, și tim- 
plari, și sticlari, și zugravi, au 
hotărît să-i înalte bătrînei o 
casă solidă din cărămidă. Cei 
care nu erau constructori de 
meserie au preluat muncile ne
calificate. S-a găsit de lucru și 
pentru strănepoții de la 5 la 10 
ani (I). Cînd bătrîna s-a întors 
acasă, după trei săptămîni, nu-i 
venea să-și creadă ochilor: lo
cuința nouă era și... mobilată.

Portofelul
pensionarei

O pensionară din Cluj-Napo- 
ca, pe nume Irina Sbirnea, a 
colindat deunăzi magazinele 
pentru cumpărături. La un mo
ment dat, s-a pomenit fără por
tofelul in care-și avea banii și 
alte acte. A făcut cale întoarsă 
pe la toate magazinele pe unde 
fusese, dar nimeni nu știa ni
mic. Femeia s-a dus acasă foc 
de supărată. Dar, tocmai cind 
iți pierduse orice nădejde, s-a 
pomenit in prag cu o vizitatoa
re, care i-a inminat portofelul 
cu actele, eu toți banii la locul lor: 
„L-ați uitat pe tejgheaua de la 
magazinul „Universal". Numele 
vizitatoarei : Susana Koszorus. 
Tot pensionară și ea.

De la
înghețată

Crîmpel dintr-o discuție 
poarta unei gospodine din co
muna Popești, județul Argeș.

— Mare căldură, vecino.
— Mare, dar e aur pentru 

cîmp.
— Am zis de căldură că poate 

te-ai gindit să mai faci vreo 
Înghețată, că meșteră ca matale 
nu-i alta-n sat...

Măgulită de spusele vecinei, 
gospodina s-a apucat să facă o 
înghețată barosană. Cînd a fost 
gata, s-au ospătat din ea cei 
patru membri ai familiei gos
podinei, plus vreo șase vecini și 
vecine. Cu toții s-au răcorit și 
au mulțumit pentru „tratație". 
Dar, în curind, unul după altul 
au început să se îmbolnăvească. 
Intoxicație. Cauza: folosirea la 
prepararea înghețatei de ouă 
alterate. Nu mai puțin de șapte 
persoane au fost internate de 
urgență la spital. Din fericire, 
intervenția promptă a medicilor 
a făcut ca toți cei șapte paclenți 
să fie acum in afară de orice 
pericol.

la

Nedumerire
Ne scrie F. Valeriu, din strada 

Diaconu Coresi, București: „Sînt 
posesorul unei motorete „Mo- 
bra“, care merge de minune, 
dar uneori i se mai uzează cite 
o piesă, și atunci dau fuga la 
magazinul de pe Calea Griviței, 
nu departe de Podul Grant. De 
la un timp încoace, de cîte ori 
mă duc și întreb de o piesă 
oarecare, cit de mică, mi se răs
punde invariabil: „Nu avem- 
Mal încercați". încerc din nou, 
dar degeaba. Și totuși, de cîte 
ori ies din magazin cu mina 
goală, de atitea ori sint încon
jurat de tot felul de indivizi, 
care sînt gata să-mi ofere „la 
mica înțelegere" (vă rog să citiți 
suprapret, adică de 5—6 ori mai 
mult decît costă la stat) orice 
piesă de care am nevoie. De
unăzi, o pereche de segmentl, 
care costă 5 lei la stat, mi s-au 
oferit cu... 30 de lei. Speculă ? 
Bișnitărie ? Și una. și alta. în
trebarea e: de unde vor fi avînd 
indivizii respectivi taman pie
sele care lipsesc din magazin ? 
Asta e nedumerirea mea". Și 
a noastră.

După 
ultima... 
modă

Poți să-ți însușești in numai 
90 de ore tot atitea cunoștințe 
?i deprinderi in meseria de 
croitoreasă, cit ai învăța, in mod. 
obișnuit, in cursuri cu o 
de citeva ori mai mare ?
— ne răspunde maistrul 
Cozleanu, șei de secție 
treprinderea de confecții 
diata", care a condus cu 
cepere și pasiune primul curs 
de croitorie din cadrul Univer
sității cultural-științifice a mu
nicipiului Satu Mare. Nu mai 
puțin de 30 de femei — gospo
dine, muncitoare și funcționare
— au devenit, intr-un timp re
cord, excelente croitorese, frec- 
ventind cursul amintit in tim
pul lor liber. Dovadă: numeroa
se articole — rochii, bluze, ja
chete și pantaloni pentru... 
propriii lor bărbați și copii, con
fecționate de ele insele. Și toa
te. după... ultima modă. Rezul
tatul: noul curs de croitorie este 
luat acum cu „asalt" de un nu
măr de zece ori mai mare de 
sătmărence.

Rubrlcâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

durată 
„Da I" 
Vasile 
la in- 
„Mon- 

pri-
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Politica Partidului Comunist Român asigură deplina egalitate in drepturi 
a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate

Cei 21559416 fii ai aceleiași patrii:
ROMÂNIA SOCIALISTĂ

în tabloul social al României a- 
nului 1977. pe care-1 conturează re
zultatele preliminare ale recensă- 
mintului. este înfățișată si structura 
populației tării pe naționalități. An
samblul datelor din acest capitol, 
corelate cu cele cuprinse in alte 
capitole ale comunicatului, pune in 
evidentă cu deosebită pregnantă 
justețea politicii Partidului Comu
nist Român in problema națională, 
politică al cărei conținut esențial il 
constituie, asa cum se știe, asigura
rea deplinei egalități în drepturi a 
tuturor cetățenilor tării, fără deo
sebire de . naționalitate, crearea 
condițiilor ' pentru manifestarea lor 
plenară în viata socială, centru 
participarea activă la conducerea 
societății.

Din dinamica ■ evoluției naționali
tăților în tara noastră, ilustrată de 
înseși dateje recensămîntului. rezul
tă clar deplina libertate de care se 
bucură cetățenii patriei in însăși 
precizarea apartenenței naționale. 
Cetățenii țării noastre de diferite 
naționalități și-au declarat la re- 
censămînt apartenența națională, 
potrivit propriei convingeri și op
țiuni.

Rețin atenția următoarele cifre : 
din cei 21559 416 cetățeni care for
mează populația țării, 19 001 721, re- 
prezentind 88,137 la sută, sînt de 
naționalitate română, iar 2 557 695 
locuitori (adică 11,863 la sută) a- 
partin altor naționalități. Aceste 
cifre vorbesc de la sine desnre ca
racterul statului nostru, ca stat na
țional unitar. Păstrlndu-și unitatea 
și individualitatea distinctă, în 
pofida tuturor vicisitudinilor istori
ce, poporul român a rămas neclin
tit în vatra sa multimilenară, și-a 
păstrat și afirmat tot mai puter
nic ființa națională. îmbogățind 
patrimoniul civilizației universale 
cu neprețuite valori materiale si 
spirituale, ce i-au asigurat un loc 
demn Intre popoarele lumii.

Pe parcursul secolelor, alături de 
români, pe teritoriul tării noastre 
s-au așezat maghiari, germani și, 
într-un număr mai mic. si alte na
ționalități, cu care poporul român 
a statornicit relații de bună con
viețuire și strînsă colaborare, ceea 
ce a avut drept rezultat, pe plan 
economic, progresul patriei co
mune, iar pe plan social unirea 
forțelor în lupta împotriva asupri
rii. pentru dreptate socială si na
țională.

Tocmai de la aceste realități a 
pornit Partidul Comunist Român 
in politica sa națională, asigurînd. 
in anii de după eliberare. lichidarea 
pentru totdeauna a asupririi națio
nale, practicate în trecut de cla
sele exploatatoare. înfăptuirea unei 
reale egalități în drepturi intre toți 
cetățenii țării, indiferent de națio
nalitate sau rasă.

Rezolvarea justă, marxist-leninis- 
tă a problemei naționale este o 
realitate fundamentală a societății 
noastre. Este la îndemîna oricui 
să constate „pe viu" că în Româ
nia toti oamenii muncii, indiferent 
de naționalitate, se bucură, de toa
te drepturile comune — de dreptul 
la muncă și la retribuție potri
vit cantității si calității muncii de
puse, de dreptul la odihnă si 
la asigurarea materială de bă- 
trinete sau boală, de dreptul la în
vățătură. de a studia în limba ma
ternă. de a o folosi în raporturile 
cu organele de stat si instituțiile in 
acele unități administrativ-teritori- 
ale locuite si de populație de altă 
naționalitate decit cea română.

Egalitatea în drepturi este eloc
vent exprimată prin reprezentarea 
corespunzătoare a oamenilor mun
cii de alte naționalități in toate 
sferele de decizie si conducere a 
societății — pe întreaga scară ie
rarhică. Este grăitor în acest sens 
că din cei 349 deputați ai Marii A- 
dunări Naționale, 40 (adică aproa
pe 11,5 la sută) sînt reprezentanți 
ai naționalităților conlocuitoare ; 
în organele locale ale puterii de 
stat, naționalitățile conlocuitoare 
dețin peste 10 la sută din numărul 
deputaților. Peste 11 la sută din 
cadrele ce-si desfășoară activitatea 
în organele si aparatul de partid, 
în organizațiile de masă și obștești, 
în presă provin din rîndul națio
nalităților conlocuitoare. După cum 
se vede, este o reprezentare pro
porțională, întru totul corespunză
toare situației sociale reale, așa 
cum a fost atestată de datele recen- 
sămintului.

Egalitatea în drepturi a tuturor 
celor ce muncesc indiferent de 
naționalitate se afirmă din plin și 
în domeniul esențial, hotărltor al 
vieții sociale — respectiv producția 
materială. Tot ceea ce există 
în această tară, resursele pă- 
mîntului și ale subsolului, ca

și tot ceea ce am construit și 
construim in anii noștri cu hărni
cia miinilor si ingeniozitatea gin- 
dirii creatoare aparține, în egală 
măsură, tuturor fiilor patriei, care 
sint toti, deopotrivă, producători și 
proprietari ai mijloacelor de pro
ducție, stăpini ai întregii avuții 
sociale. Muncitorii, inginerii, teh
nicienii. artiștii, savantii. directorii 
de întreprinderi sau instituții, ac
tiviștii politici, obștești sau cultu
rali. toti cetățenii tării sînt apre- 
ciati nu după naționalitatea căreia 
îi aparțin, ci exclusiv dună capa
citățile si contribuția lor la efortul 
comun de înflorire a patriei co
mune — România socialistă.

O însemnătate deosebită pentru 
înfăptuirea în practică a deplinei 
egalități în drepturi a tuturor celor 
ce muncesc are politica urmată cu 
consecventă de Partidul Comunist 
Român — de repartizare armonioa
să a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul tării. în acest fel fiind 
continuu consolidată baza economî- 
co-materiaiă a egalității, creindu-se 
condițiile ca absolut toti oamenii 
muncii să se poată bucura din plin 
de roadele construcției socialiste. 
Este semnificativ în acest sens fap
tul, consemnat de rezultatele re- 
censămintului, că în anii 1966—1976 
sporuri însemnate de populație, 
peste ritmul mediu — de 12,9 la 
sută — înregistrat pe ansamblul 
economiei, au realizat tocmai Jude
țele in care, alături de oamenii 
muncii români, conviețuiesc și oa
meni ai muncii de alte naționalități: 
Harghita (15,5 la sută), Maramureș 
(15,2 la sută). Sibiu (16.1 la sută). 
De asemenea, tot în asemenea zone 
ale tării — Sălaj. Harghita, Ma
ramureș — s-a realizat. în ultimul 
deceniu, o creștere mai accelerată a 
gradului de urbanizare, toate aces
tea răsfringtndu-se direct asupra 
creșterii gradului de civilizație, 
asupra îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale tuturor locuitorilor.

Ceea ce este valabil pe tărîm 
economic si social îsi găsește 
consfințire si pe planul vieții spiri
tuale. Vorbesc de la sine despre 
înflorirea vieții cultural-artlstice a 
naționalităților conlocuitoare faptul 
că în limbile acestora funcționează 
14 teatre si instituții muzicale, 
peste 2 500 de formații artistice de 
amatori, se editează 49 de ziare si 
reviste, iar numai în perioada 1971—

1976 au apărut 3 640 titluri de cărți 
totalizînd aproape 23 milioane de 
exemplare. Săptăminal la radio si 
TV sint consacrate zeci de ore de 
transmisie in limbile prlncnalelor 
naționalități conlocuitoare. Cu or’ 
lejul Festivalului național „Cin- 
tarea României", pe scenele cămi
nelor culturale si caselor de cultură 
alături de români au evoluat zec> 
de mii de artiști amatori de alte 
naționalități, multi dintre ei numa- 
rindu-se printre ciștigători — înce- 
pind de la etapa de masă pînă la 
etapa republicană. Această primă 
ediție a festivalului a marcat un 
nou pas însemnat pe calea făuririi 
patrimoniului spiritual comun, care 
îmbogățește pe toți cetățenii țării.

Deosebit de semnificativ pen
tru condițiile noi de viată de care 
se bucură toti oamenii muncii fără 
deosebire de naționalitate din 
tara noastră este faptul că 
și ei și-au adus contribuția la 
creșterea generală a populației tării, 
consemnată de datele recensămin- 
tului. Intr-adevăr, tocmai egalita
tea deplină în drepturi, nivelul su
perior de bunăstare si civilizație, 
convingerea oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, că aici 
este pămîntul lor, aici este patria 
comună, in care ei înșiși și urmașii 
lor se pot dezvolta și afirma ple
nar, găsesc certe posibilități de în
cadrare socială, generează senti
mentul increderii și siguranței in 
viitor, ce stă la baza clădirii unor 
familii robuste, numeroase, stimu
lează creșterea natalității.

Firește, conștiința de fii ai pa
triei comune, imiți indestructibil 
intr-o mare si unică familie, im
plică din partea tuturor cetățenilor 
tării obligația esențială de a pune 
și mai puternic umărul la efor
tul de dezvoltare economico-socia- 
lă a tării, de ridicare a ei în rîn
dul țărilor avansate ale lumii. 
Acest imperativ ..cheie" al etapei 
actuale solicită din plin puterea 
brațelor si a mintii tuturor cetățe
nilor tării, heexistînd satisfacție 
mai profundă pentru orice om al 
muncii, fără deosebire de naționa
litate. decît aceea de a-si consacra 
întreaga putere de muncă si crea
ție înfăptuirii politicii partidului, 
progresului si prosperității patriei 
comune — Republica Socialistă 
România.

I. SIHLEANU

Noi unități turistice 
în județul Caraș-Severin

Cooperația de consum din jude
țul Caraș-Severin asigură condiții 
de popas agreabile. Pe lingă uni
tățile existente s-au dat in folo
sință noi obiective turistice. Prin
tre acestea se numără cabana 
„Cerbul", amplasată in apropiere de 
localitatea Bozovici. pe D. N. Ora- 
vița — Bozovici Orșova. Cabana 
dispune de locuri de cazare și de un 
restaurant cu terasă și constituie 
un plăcut loc de popas pentru ama
torii de visătoare și pescuit. O uni
tate deschisă recent este și cabana 
„Stejarul" — Bocșa, amplasată pe 
D. N. Reșița — Bocșa — Timișoara.

intr-o frumoasă zonă de lacuri 
(lacurile Hirtoape. Colțani. Medeși). 
Unitatea dispune de condiții de ca
zare si pentru un timp mai îndelun
gat : camere confortabile, restau
rant cu terasă și asigură diferite 
servicii turiștilor. Cunoscute din 
anii trecuți și apreciate de turiști 
sint și hanurile „Tibiscum" din 
Caransebeș. „Caraș" din Oravița și 
„Bocșa-Izvor" de lingă localitatea 
Bocșa, care intimpină oaspeții cu 
condiții bune de cazare și masă in 
orice anotimp al anului.

In fotografic : hotelul „Tibiscum".

Vigoarea fizică, sănătatea psihică 
și pericolele alcoolului

(Urmare din pag. I)
ficiului forțelor de muncă 
prin care întreprinderea 
era avizată că i-au fost re
partizați patru tineri. După 
mai bine de o săptămînă, 
aceștia încă nu se prezen
taseră la întreprindere... Și 
nu este din păcate singu
rul caz. Așa cum se va ve
dea in continuare, unii ti
neri nici măcar nu sint 
prinși în evidența organe
lor care au obligația să se 
îngrijească de îndrumarea 
lor spre muncă. Nu-i mai 
puțin adevărat că în unele 
situații intervine și lipsa 
de fermitate din partea pă
rinților.

...Ne aflăm în biroul pri
mului secretar al Comitetu
lui U.T.C. din sectorul 1. 
Sintem informați că acțiu
nea de integrare a tinerilor 
se desfășoară din plin : nu
mărul celor încadrați în 
producție, încredințați co
lectivelor de muncă spre 
formare și educare crește 
zilnic. Ni se spune, de a- 
semenea, că s-a stabilit o 
legătură bună cu toți fac
torii cu răspundere în a- 
cest sens : oficiul forțelor 
de muncă, circumscripțiile 
de miliție și, bineînțeles, 
cadrele de conducere, acti
viști de partid, U.T.C. și al 
celorlalte organizații ob
ștești din întreprinderi. 
Ne-g părut cu totul firesc 
ca, slujindu-ne de aceste 
date, să cunoaștem mai in 
amănunt un caz sau altul, 
pe întreaga filieră — de la 
locul de detenție si pînă 
acolo unde s-a încadrat în 
producție. Alegem la în- 
tîmplare. numele unui tî- 
năr dintre cei 24 puși în 
libertate în ziua cînd ne 
deplasasem la penitenciar, 
pentru a ne începe docu
mentarea. întrebăm, prin 
urmare, unde este încadrat 
tînărul Dumitru B. Surpri
ză ! Nu ’ era consemnat 
în evidențele comitetului

U.T.C. din sector. Motivul ? 
Nu este nici în evidențele 
oficiului forțelor de muncă. 
(Cazul, din păcate, nu era 
singular : în aceeași situa
ție se aflau și doi tineri 
din Otopeni !). Revenind la 
cazul Dumitru B„ căutăm 
numărul său în cartea de 
telefon, ne decimăm cali
tatea și de la celălalt ca
păt ne răspunde chiar cel 
căutat; un răspuns ului
tor :

— Aștept comunicarea de 
cazier. Știți, vreau să intru

ajung acolo șj lntr-0 săp- 
tămină...

Vise încropite juvenil din 
șoaptele unora și altora ? 
Să nu ne grăbim să tragem 
concluzii. Completînd pe 
loc lacuna din evidențe, 
secretarul cu propaganda 
l-a convins pe tînăr să 
meargă împreună la oficiul 
forțelor de muncă pentru 
repartizare. Am aflat apoi, 
cu satisfacție, că a primit 
o repartiție chiar în între
prinderea unde lucrează și 
tatăl său. Pentru a ne

locuri de muncă, acolo 
unde au fost repartizați ?

In căutarea unor date 
pentru întregirea răspunsu
lui, am participat zilele tre
cute. la Comitetul munici
pal U.T.C. București, la o 
ședință cu secretarii cu 
propaganda din sectoare. 
Am putut remarca astfel 
existenta unei activități 
susținute, in fiecare sector, 
pentru a asigura integrarea 
tuturor tinerilor, consem- 
nînd unele rezultate nota
bile în această privință.

At

la un restaurant, să mă ca
lific ospătar și fiind cu 
gestiune am nevoie...

Am sugerat tovarășului 
prim-secretar să facem îm
preună cu un activist o vi
zită la domiciliul tinărului 
în cauză. însoțiți de secre
tarul cu propaganda al Co
mitetului U.T.C. din sector, 
sunăm o jumătate de oră 
mai tîrziu, la ușa unui a- 
partament din Floreasca. 
Știam că tînărul D.B. ur
mase aproape patru ani 
cursurile unui liceu cu pro
fil de matematică și fizică. 
De unde, atunci, pasiunea 
subită pentru o branșă atît 
de depărtată de lumea fi
zicii ? Mal mult: în peri
oada de detenție, tînărul 
nostru interlocutor îsi însu
șise o meserie, aceea de 
turnător-formator.

— E grea pentru mine. 
Vreau să intru neapărat 
ospătar și o să mă pregă
tesc eu în paralel. Am vise 
mari : o să dau la A.S.E., 
la seral. La 30 de ani vreau 
să ajung director de com
plex... In fabrică e simplu,

spulbera și ultimele îndo
ieli și incertitudini, am ți
nut să stăm de vorbă cu 
tatăl tînărului Dumitru B. 
O zi mai tîrziu l-am cău
tat la locul de muncă, un
de speram să-l întîlnim și 
pe fiul său. Dar nu era...

— Ce să vă spun, ridică 
din umeri tatăl, nu vrea în 
fabrică și pace. Mă zbat 
încolo și încoace, să-i a- 
ranjez să intre întli picolo. 
Dacă l-aș putea con
vinge să intre în fabrică, 
i-am și promis că-i dau și 
din leafa mea, să nu ducă 
lipsă de nimic... Și să în
vețe, că mi-ar fi plăcut și 
mie ca să am un inginer 
în casă...

De cîte ori nu detectăm, 
în periplul rătăcirii, această 
cocoloșire părintească ! A- 
ceastă ocrotire rău înțelea
să a unor părinți, care ac
ceptă cu ușurință „argu
mentele", nu de puține ori 
fanteziste, ale copiilor lor ?

Au trecut de la adopta
rea măsurilor de punere în 
libertate a tinerilor care se 
aflau in detenție citeva 
săptămîni.. Citi dintre ei 
s-au prezentat la noile lor

Dincolo de statistica în 
sine, care indică prezenta
rea multor tineri Ia locul 
de muncă, am întîlnit însă 
si nepotriviri în evidente, 
si cazuri despre care, pur 
si simplu, nu se știa nimic.

Iată citeva exemple, pe 
lingă cel de la „Vulcan". 
Ce se știe, am întrebat, 
despre tânărul I.D. din stra
da Al. Vlahuță ? „A luat 
repartiție de la forțele de 
muncă pentru «Crinul»", ni 
s-a răspuns. . Am repetat 
întrebarea și. la circum
scripția de miliție nr. 8 : 
„La noi nu s-a' prezentat, 
nici nu-1 avem în eviden
tele noastre", a venit răs
punsul. Din verificările fă
cute pe teren. însoțiți de 
un ofițer de miliție, rezulta 
că stă la o cu totul altă 
adresă. S-a prezentat I.D. 
la lucru, la „Crinul" ? La 
data investigației noastre 
nimeni nu ne-a confirmat 
acest lucru. Trebuie spus 
că I.D. are neapărată ne
voie de sprijinul colectivu
lui. Fie si numai pentru 
simplul motiv că a săvîrșit 
cindva fapte grave, care-i

atrăseseră O condamnare de 
6 ani închisoare. Des
pre alți doi tineri în 
curs de încadrare la I.T.B., 
reprezentanta comitetului 
U.T.C. din întreprindere nu 
știa nimic. Tot din sonda
jul nostru am desprins și o 
altă situație vizind necore- 
larea acțiunilor factorilor 
cu răspunderi precise în 
legătură cu acești tineri. 
La I.R.A. Obor știam că a 
fost repartizat tînărul N.F. 
De la serviciul personal ni 
s-a răspuns mai întîi că a 
lucrat aici „înainte de...“, 
dar acum îsi face lichida
rea. Expumnd această si
tuație, șeful oficiului din 
sector se miră și ne mărtu
risește că nu știe nimic de 
așa ceva (abia citeva zile 
mai tîrziu s-au clarificat 
lucrurile, dîndu-i-se celui 
in cauză altă repartiție)...

Misiunea aducerii acestor 
tineri în rîndul colectivelor 
de muncă, a integrării lor 
în mijlocul acestora, nu 
este ușoară. Cere si răbda
re. si perseverentă. Și mai 
cere o deplină conjugare a 
eforturilor si preocupărilor 
tuturor factorilor cu atribu
ții anume desemnate. Fără 
formalisme, fără consta
tări de suprafață. Și 
mai ales fără nici un fel de 
„pierderi". Primii nași pe 
drumul redresării morale 
a unor tineri au fost deja 
făcuti. Pași promițători, 
care dau semne bune de 
reușită. Pași care trebuie 
însoțiți de stăruitoare efor
turi. de acțiuni permanen
te, exigente si bine chib
zuite din partea educatori
lor, a tuturor acelora care 
poartă răspunderi pentru 
soarta tinerei generații.

Și cine în societatea 
noastră nu poartă asemer 
nea răspunderi ?

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

OMUL Șl VIATA 
RAȚIONALĂ

In ultimele decenii se constată, in 
lume, o tendință de creștere a nu
mărului îmbolnăvirilor și dezorga
nizării personalității determinate de 
consumul nerațional al băuturilor 
alcoolice. Astfel, datele publicate de 
către Organizația Mondială a Sănă
tății arată că alcoolismul, împreună 
cu bolile psihice se Înscriu pe locul 
al 4-lea al cauzelor importante de 
morbiditate, respectiv, după bolile 
cardiovasculare, cancer și accidente
le de circulație. Combaterea alcoolis
mului constituie o preocupare inter
națională de prim ordin, cunoscute 
fiind consecințele sale tragice atît 
pentru individ, cit și pentru societa
te : deteriorarea stării fizice și min
tale, zdruncinarea fondului genetic, 
dezorganizarea familiei, favorizarea 
comportamentului agresiv, a infrac- 
ționismului, a accidentelor rutiere și , 
de muncă. In combaterea fenomenu- J “ 
lui au o mare însemnătate măsurile 
de ordin educativ, consumul nerațio
nal de băuturi al
coolice fiind, in 
primul rind. o 
obișnuință prin 
contaminare imi
tativă. tn aceas
tă ordine de idei, 
as menționa În
săși experiența municipiului Iași, 
unde, in ultimii ani. a scăzut notabil 
numărul de persoane care necesită 
asistentă medicală ca urmare a con
sumului de băuturi alcoolice — si 
aceasta, datorită reglementării oraru
lui în localurile publice, a măsurilor 
pentru o mai bună utilizare a timpu
lui liber și intensificării acțiunilor 
educative, a dialogurilor susținute de 
către echipe formate din specialiști 
competent cu marele public și, în
deosebi, cu tineretul.

Desigur, nu trebuie confundată no
țiunea de alcoolic cu aceea de con
sumator ocazional de alcool. Fapt 
este că un consumator de alcool ris
că să devină alcoolic cronic atunci 
cînd nu mai poate renunța la alcool, 
cînd manifestă dependență față de 
efectul acestuia (starea de alcoolofi- 
lie, cum o denumim noi), ca și în 
cazul drogurilor, de altfel, sau atunci 
cind apar simptome de suferință fi
zică a organismului sau de perturba
re psihică, incepînd cu fenomenul de 
instabilitate emoțională, afectivă, 
tulburări care pot fi provocate chiar 
și de cantități reduse ori sporadice 
de etanol.

In legătură cu cantitatea de alcool 
care poate fi consumată, specialiștii 
consideră că ingerarea ocazională a 
unei cantități de pină Ia 2 g alcool 
pur pe un kg de greutate, in decurs 
de 24 de ore, de către un adult sănă
tos ar reprezenta limita pînă la care 
se poate consuma fără risc de noci
vitate. Dar și la această doză inter
vine gradul de toleranță al fiecărei 
persoane.

Alcoolul nu este un aliment, ci un 
metabolit cu efecte nocive asupra 
celulelor de înaltă diferențiere func
țională. cum sînt celulele cerebrale 
sau cele de reproducere. Consumul 
abuziv de alcool provoacă, de ase
menea, lezarea celulelor digestive, 
perturbări în metabolismul lipidic și, 
ca urmare, degenerarea celulei hepa

Dar omul?
Recent, întreprinderea de spirt, bere și 

amidon Rădăuți a chemat în judecată pe 
fostul său angajat Nicolae Sutu și pe tatăl 
acestuia — Ioan Sutu, ambii din comuna 
Moara, județul Suceava. Motivul 1 Neres- 
pectarea contractului de școlarizare încheiat 
în urmă cu 4 ani.

Firește, procesul și-a urmat cursul po
trivit procedurii legale. In urma probelor 
administrate, cererea întreprinderii s-a 
dovedit a fi legitimă — tatăl și fiul au 
fost obligați să plătească despăgubiri in va
loare de 4 559 lei. Ceea ce ne-a retinut 
atenția asupra acestui caz este insă altceva. 
Nu o dată, pe parcursul desfășurării pro
cesului — atît în primă instanță cit și în 
recurs — N. S. a arătat că înțelege gre
șeala săvîrșită și că dorește să se întoarcă 
In întreprindere. Dorință care a rămas fără 
nici un ecou in fața reprezentantului între
prinderii. (Mai mult : in ziua pronunțării 
deciziei, cînd N. S. a insistat din nou să 
se întoarcă la lucru, tribunalul notează : 
„Lipsă reclamantul" — reprezentantul în
treprinderii de spirt, bere și amidon Ră
dăuți).

Fără să trecem cu vederea greșeala lui 
Nicolae Sutu. întrebăm totuși : în fața unor

asemenea situații, cînd omul își dă seama 
că a greșit și vrea să se întoarcă la locul 
său de muncă, de oe întreprinderea o tine 
morțiș numai cu recuperarea cu orice preț 
a cheltuielilor de școlarizare și nu și a o- 
mului in cauză 1

„Da- dar 
m-am dus!“

— Este adevărat că în ziua de 15 ale 
lunii trecute ați lipsit nemotivat de la ser
viciu ?

— Da.
— Este adevărat că la fel ați procedat 

apoi și în zilele de 22. 27 și 29 ale lunii 1
— Da.
— Este adevărat că. prezentîndu-vă, tn 

sfirșit. la serviciu v-ați dus în stare de 
ebrietate ?

— Da.
— Atunci desfacerea contractului dv. de 

muncă este perfect legală. De ce o con
testați ?

Surprins parcă de întrebarea instanței — 
Judecătoria Suceava — Dumitru R„ fost 
mecanic la Oficiul de gospodărire a ape
lor din localitate, se gindește o clipă, apoi

răspunde arătînd „grava eroare" in care 
s-ar fi aflat, chipurile. întreprinderea :

— Beat, beat, onorată instanță, dar m-am 
dus !

Jocul
„de-a domiciliul" ,

— Hei, și acum să mergem acasă. Tinerii 
căsătoriți vor locui la mine, cuscră...

— Da’ de ce cuscre ? Ce, la mine nu e 
loc ? ! La mine vor locui 1

— Uite, cuscră, știi ce, pînă aici. Tinerii 
căsătoriți vor locui la mine — nu se dis
cută !

Deși căsătoriți de aproape un an. tinerii 
E. B. și loan al lui Neculai B„ din comuna 
Horodnic, județul Suceava, nu locuiesc nici 
azi împreună. Mai mult : recent, mireasa 
a introdus o cerere de anulare a căsătoriei...

In aparentă, lucrurile sint simple : deși 
locuiesc in aceeași comună, tinerii fac parte 
din două sate diferite : mireasa — din Ho- 
rodnicul de Jos ; mirele — din Horodnicul 
de Sus. Și cum, imediat după căsătorie, 
părinții celor doi au început să se sfădească 
in legătură cu viitorul lor domiciliu — tatăl 
miresei susținînd una și mama ginerelui

alta — tinerii stau fiecare la casa lui, ca și 
mai 'înainte. In realitate însă...

Departe de a fi o neînțelegere în legătură 
cu domiciliul mirilor, cazul de fată ne arată 
o neînțelegere a bazei și rosturilor căsniciei 
— și din partea părinților oelor doi tineri, 
șj din partea acestora. Și iată de ce :

Cu cîteva luni înainte de încheierea „că
sătoriei" de care ne ocupăm, Ioan al lui 
Neculai B. și Gheorghe M„ consăteni, comit 
un fapt grav — un viol. Victimă — nimeni 
alta decît E. B. Motiv pentru care, la ce
rerea victimei, cei doi sînt cercetați și tri
miși în fata instanței. Concomitent insă, 
părinții vinovaților — mai precis. Constan
tin M. și Viorica B. — încep să bată cu 
insistență la poarta părinților victimei, ce- 
rind... iertare pentru fiii lor. Cum ? Prin 
căsătoria unuia dintre vinovați cu victima.

Nu vom intra în amănunte. Cert este că. 
în schimbul sumei de 30 000 lei — cîte 15 000 
din partea fiecărui vinovat — lacob T„ ta
tăl victimei, își silește fiica să se căsăto
rească cu unul dintre ei. Cu care vrea, la 
alegere ! Lucru care se și întîmplă. vino
vății fiind scoși astfel, ilicit, de sub inci
dența legii. După care, „cuscrii" însoenează 
neînțelegerea în legătură cu viitorul domi
ciliu al mirilor și totul s-a isprăvit.

Firește, instanța va decide potrivit legii. 
De condamnat va rămîne însă. în orice caz. 
rapacitatea tuturor „beneficiarilor" acestei 
tranzacții.

tice, ca și cardiopatia alcoolică, in
toxicații grave, chiar mortale ș.a. 
Alcoolul are o acțiune paralizantă, 
in primul rind, asupra neuronilor din 
scoarța cerebrală cu cea mai fină 
capacitate de adaptare conștientă. In 
consecință, chiar și la doze foarte 
reduse, alcoolul poate provoca mic
șorarea sau pierderea controlului, 
apariția manifestărilor de comporta
ment necontrolat.

Astfel, este binecunoscut că al
coolul constituie una din principale
le cauze în producerea accidentelor 
de circulație sau de muncă. După 
ingerarea de alcool are loc o pronun
țată scădere a capacității de răspuns 
a organelor de simț. De exemplu, 
trecerea de la accelerație la frinare, 
în cazul unei alcoolemii de peste 1,5 
grame la mie în singe, se face de 
4—6 ori mai lent. Tulburările neuro- 
psihice se agravează pe măstiră ce 
crește cantitatea de alcool din Sînge, 
efect care persistă și după metabo- 

Jlzarea alcoolului 
din organism, in 
decurs de 6—8 ore 
de la consum.

Cercetări efec
tuate în unități de 
cercetare medica
lă din Iași și

București au arătat că acei mane- 
vranți care au consumat alcool
cu 48 de ore înaintea testării,
deși nu mai prezentau alcool
în singe, totuși, supuși probe
lor de laborator, au realizat per
formante mai scăzute de auz. văz, 
atenție, memorie. Se evidențiază, 
astfel, riscul unor implicații negative 
sau accidente in procesul muncii 
dacă s-au consumat cantități mai 
mari de alcool chiar și în timpul 
liber. Cu atit mai mult este contra
indicat consumul de băuturi alcoolice, 
fie și in cantități mici, înainte de 
începerea activității productive.

Așa cum arătam, In majoritatea 
cazurilor se ajunge la alcoolism din
tr-o deprindere imitativă însușită in 
condiții de ambiantă favorizantă. 
Participanții la primul simpozion 
din tară, ce a avut loc la Iași, in 
legătură cu implicațiile complexe, 
bio-psiho-sociale, ale alcoolismului, 
medici de diferite specialități, toxico- 
logi și farmacologi, igieniști, etnologi 
și psihosociologi au ajuns la conclu
zia că alcoolismul poate fi tot mai 
eficient combătut, prin creșterea ni
velului de cunoștințe ale populației 
despre sănătatea individuală, prin 
dezvoltarea unei opinii publice toni
ce și corecte față de implicațiile ne
gative ale consumului de alcool, prin 
susținerea psihoterapică rațională, 
din partea familiei și a colectivului 
de muncă, a unui alcoolodependent ; 
la rîndul lor, factorii din comerț pot 
contribui la combaterea consumului 
excesiv de băuturi alcoolice, pe baza 
creării unor posibilități largi de 
aprovizionare cu o gamă largă de 
băuturi slab alcoolizate și, în primul 
rînd, de băuturi reconfortante neal
coolizate, agreabil prezentate și in 
localurile publice de consum.

Prof. univ. dr.
Petre BRÂNZEI, 
director al Spitalului clinic 
de psihiatrie „Socola" din lași

Din caietul 
grefierului

„Subsemnatul pot dovedi cu martori și 
cu ospătarii de la bufetul preferat că încă 
mai înainte de a cumpăra motoreta in cau
ză beam zilnic două țuici mici pină la prinz 
și una după, fapt care demonstrează fără 
putință de tăgadă că proba pe care am 
făcut-o motoretei nu am făcut-o sub in
fluența alcoolului, cum greșit s-a retinut 
de către organele de miliție, ci sub puterea 
obișnuinței..,".

(Fragment din apărarea lui llie F.. 
Tribunalul județean Ilfov, dosar penal 
4 317/1976).

„Ceea ce a făcut-o pe soția mea să pără
sească domiciliul conjugal a fost nu faptul 
că ed aș fi lovit-o chiar așa cum arată 
aceasta, ci faptul că soacră-mea, nici una, 
nici două, zicea mereu că dacă mai continui 
așa — cu lovirile și injuriile, n.n. — n-o s-o 
mai lase să stea cu mine, de parcă ea n-ar 
fi bătut-o niciodată...".

(Din explicațiile pîrttului T.-Șt. M„ 
Tribunalul județean Ilfov, dosar civil 
3 276/1976).

Tltus ANDREI
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privind aprofundarea prieteniei și dezvoltarea colaborării frățești 
dintre Partidul Comunist Român si Partidul Comunist din Cehoslovacia,

9 '

dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă
(Urmare din pag. I)

colaborare economică si tehnico-știintifică. contac
tele de lucru dintre organele centrale de planifi
care si ministerele economice din cele două țări, 
rezultatele obținute in realizarea sarcinilor tra
sate de conducerile celor două partide si guverne 
pentru dezvoltarea colaborării bilaterale.

Cele două părți sint convinse că dezvoltarea 
multilaterală a țărilor lor. ridicarea potențialului 
economic si tehnico-stiintific creează noi posibi
lități pentru extinderea si adîncirea continuă a 
colaborării economice si tehnico-știintifice bilaterale.

Guvernele celor două țări. Comisia mixtă guver
namentală de colaborare economică si tehnico-ști
intifică. organele centrale de planificare si minis
terele economice au sarcina de a acționa pentru 
depășirea volumului de schimburi prevăzut in a- 
cordul comercial de lungă durată, pentru realiza
rea unor noi acțiuni de colaborare, de cooperare si 
specializare in producție. în special în domeniile 
construcțiilor de mașini, metalurgiei. industriei 
chimice, electrotehnicii si electronicii.

Organele de resort vor finaliza cit mal curînd 
posibil examinarea posibilităților de dezvoltare a 
colaborării economice în perioada după 1980. vor 
asigura extinderea în continuare a cooperării si 
specializării în producție, astfel incit ponderea a- 
cestora în ansamblul schimburilor economice bila
terale să sporească substantial.

Pe baza Programului de colaborare In domeni’il 
științei si tehnologiei pe perioada 1976—1980. in
stituțiile competente vor acorda o atentie deose
bită realizării unei strinse conlucrări, in forme cit 
mai eficiente. în domeniile cele mai noi ale ști
inței. tehnicii și tehnologiei, in folosul soluționării 
problemelor complexe ale economiilor naționale 
ale celor două țări.

Organele de resort vor examina nelntirziat po
sibilitățile concrete de colaborare economică ro- 
mâno-cehoslovacă pe piețele unor terțe țări.

Ambele părți subliniază importanta încheierii 
unui acord de colaborare si cooperare economică 
Si tehnico-știintifică pe termen lung și dau sarci
nă organelor competente să asigure pregătirea 
acestuia intr-un viitor apropiat.

Republica Socialistă România si Republica So
cialistă Cehoslovacă reafirmă dorința lor de a con
tribui in continuare la întărirea si extinderea co
laborării economice si tehnico-știintifice în cadrul 
C.A.E.R.. la realizarea „Programului complex". în 
scopul accelerării dezvoltării economiei naționale 
a fiecărei țări membre, al egalizării nivelurilor de 
dezvoltare a acestora. Cele două țări vor dezvolta, 
de asemenea, colaborarea economică si tehnico- 
știintifică cu celelalte state socialiste.

Părțile apreciază rezultatele obținute in dezvol
tarea colaborării in domeniile științei, oulturii, in- 
vățămintului, sănătății, turismului, ca și In alte 
sfere ale relațiilor bilaterale. Instituțiile și organele 
de resort din cele două țări vor intensifica schim
burile intre oameni de știință, cultură și artă, 
uniuni de creație, edituri, organe de presă, radio 
și televiziune, pentru îmbunătățirea continuă a cu
noașterii reciproce, pentru popularizarea reciprocă a 
realizărilor in construcția societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Părțile hotărăsc ca, in scurt timp, 
să înființeze o comisie mixtă româno-cehoslovacă 
de colaborare culturală si o comisie mixtă de is
torici.

III
Partea română și partea cehoslovacă constată cu 

satisfacție că datorită marilor realizări in dezvolta
rea economică și socială a țărilor socialiste, politicii 
lor externe principiale de pace, contribuției active 
a țărilor in curs de dezvoltare si nealiniate, a tu
turor forțelor revoluționare, democratice, antiim- 
perlaliste și a maselor largi populare au loc trans
formări revoluționare profunde, care duc la 
schimbări esențiale in raportul mondial de forțe 
in favoarea socialismului, păcii și progresului. Pe 
baza acestor mutații pozitive se afirmă procesul 
de destindere internațională, principiile coexis
tentei pașnice intre state, indiferent de orindui- 
rea lor socială, crește Încrederea și se extinde 
colaborarea între popoare.

Cele două părți se pronunță cu hotărîre pentru 
lichidarea politicii imperialiste de forță, a orică
ror încercări ale forțelor reacționare de a periclita 
pacea, securitatea internațională și dezvoltarea 
procesului de destindere. Ele subliniază necesita
tea întăririi unității țărilor socialiste, a tuturor 
forțelor revoluționare, democratice, progresiste 
și antiimperialiste in lupta lor pentru a imprima 
cursului destinderii și colaborării un caracter trai
nic și ireversibil, pentru extinderea acestuia in 
toate zonele lumii și in toate sectoarele vieții in
ternaționale.

Republica Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă acordă o importantă deose
bită întăririi prieteniei, solidarității și colaborării 
cu celelalte țări socialiste. Reafirmă botărirea lor 
de a acționa, in continuare, pentru extinderea re
lațiilor in toate domeniile cu aceste țări, pentru 
lărgirea colaborării reciproc avantajoase și a în
trajutorării. Ele apreciază că aprofundarea per
manentă și dezvoltarea relațiilor dintre țările so
cialiste, suverane și egale in drepturi, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și solidarității 
internaționale, reprezintă o contribuție importan
tă la crearea unor relații noi in Europa și in lume. 
Aceasta are o însemnătate deosebită in perioada 
cind tot mai multe popoare se pronunță pentru 
edificarea unei noi orinduiri sociale.

România și Cehoslovacia reafirmă politica lor 
consecventă de întărire continuă a colaborării cu 
statele care și-au dobindit independenta, cu țările 
in curs de dezvoltare și nealiniate, de extindere 
a relațiilor cu țările capitaliste dezvoltate, in spi
ritul coexistenței pașnice. Ele sint convinse că 
singura bază trainică a raporturilor dintre toate 
statele o constituie respectarea consecventă a 
principiilor independenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, integrității teritoriale 
și inviolabilității frontierelor, renunțării la folo
sirea forței sau la amenințarea cu forța, a drep
tului fiecărui popor de a-și alege și dezvolta liber 
sistemul politic, economic și social, fără nici un 
amestec din afară.

Cele două state consideră Conferința pentru 
securitate si cooperare in Europa și adoptarea 
Actului final ca eveniment istoric în viața conti

nentului european, care deschide o perspectivă 
largă și de lungă durată pentru pace și securitate, 
pentru întărirea încrederii și colaborării între 
statele Europei și în lume. Apreciază rezultatele 
pozitive obținute in realizarea concluziilor Confe
rinței de ia Helsinki și iși exprimă convingerea 
că sînt necesare eforturi și mai intense pentru 
consolidarea acestor rezultate și extinderea lor pe 
multiple planuri. In această direcție, ele sint pre
gătite să acționeze, împreună cu toți participan- 
ții la conferință, pentru respectarea strictă și în
făptuirea consecventă a tuturor prevederilor Ac
tului final, care constituie un tot unitar.

Salutind deschiderea lucrărilor intilnirii pregăti
toare a reuniunii de la Belgrad a reprezentanților 
statelor participante Ia Conferința gcneral-euro- 
peană, cele două țări consideră necesar ca măsu
rile ce vor fi adoptate la această reuniune să dea 
un nou și puternic impuls înfăptuirii obiectivelor 
majore și angajamentelor asumate la Helsinki.

Părfile relevă necesitatea completării și conso
lidării destinderii politice prin adoptarea unor 
măsuri concrete de destindere in domeniul militar 
și de dezarmare.

Ambele state subliniază importanța Declarației 
„Pentru noi orizonturi in destinderea internațio
nală, pentru edificarea securității și dezvoltarea 
cooperării in Europa", adoptată la Consfătuirea 
de la București, din noiembrie 1976, a Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Aceasta reprezintă o 
contribuție valoroasă la lupta pentru pace, secu
ritate și dezvoltarea colaborării reciproc avanta
joase pe continentul european și in lume. Au 
subliniat importanța deosebită a propunerilor cu
prinse in acest document privind adoptarea de 
măsuri concrete pentru încetarea cursei înarmă
rilor și dezarmare, depășirea divizării Europei in 
grupări militare opuse, nefolosirea primele, unul 
împotriva celuilalt, a armelor nucleare, pentru 
dezvoltarea colaborării gdneral-europene in con
cordanță cu principiile și Înțelegerile prevăzute 
in Actul final.

Republica Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă sprijină propunerile Uniunii 
Sovietice cu privire la convocarea unor reuniuni 
general-europene in domeniile protecției mediului 
ambiant, transporturilor și energiei.

A fost confirmată utilitatea organizării unor 
consfătuiri general-europene privind cooperarea 
economică, schimbul de tehnologii, informarea re
ciprocă asupra rezultatelor cercetării științifice și 
tehnice și in alte domenii, ceea ce va contribui 
la dezvoltarea relațiilor bilaterale și multilaterale.

Părțile subliniază importanța lărgirii colaborării 
bi șl multilaterale intre statele europene in dome
niul invățămintului, culturii și artei, precum și 
in alte probleme de ordin umanitar, in conformi
tate cu principiile și prevederile Actului final, 
ceea ce va contribui la mai buna cunoaștere re
ciprocă și la apropierea popoarelor europene.

Cele două părți iși exprimă dezaprobarea fermă 
față de încercările și acțiunile cercurilor reacțio
nare, neofasciste, militariste șl revanșarde de a 
învenina atmosfera politică internațională, de a 
semăna vrajbă intre popoare, de a pune la În
doială suveranitatea statelor, integritatea lor teri
torială și inviolabilitatea granițelor, de a se ames
teca in afacerile interne ale altor state, de a 
submina transpunerea in viață a documentelor de 
la Helsinki.

România și Cehoslovacia consideră că asigu
rarea păcii și garantarea securității popoarelor nu 
sint posibile fără incetarea cursei Înarmărilor și 
fără înfăptuirea unor măsuri eficiente de dezar
mare, in primul rind de dezarmare nucleară. In 
legătură cu aceasta, ele se pronunță pentru mă
suri vizind încetarea producției armelor nucleare, 
interzicerea experiențelor nucleare, pentru redu
cerea și lichidarea armelor nucleare. Părțile 
acordă o mare importanță interzicerii dezvoltării 
unor noi tipuri și sisteme de arme de distrugere 
in masă și încheierii unui acord privind reduce
rea bugetelor militare și a forțelor armate ale 
statelor, precum și desființării bazelor militare 
aflate pe teritoriile altor state și lichidării blocu
rilor militare. Ele se pronunță pentru realizarea 
de măsuri pentru afirmarea principiului renun
țării la forfă și la amenințarea cu folosirea forței. 
Sprijină propunerea privind încheierea unui tra
tat mondial de renunțare la forță in relațiile in
ternaționale.

Republica Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă iși exprimă speranța că la 
tratativele de la Viena privind reducerea forțe
lor armate și a armamentelor in Europa centrală 
se va ajunge la un acord pe baza principiului 
nediminuării securității participanților și ținind 
seama de interesele securității tuturor statelor 
din Europa.

Părțile salută convocarea sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. din 1978 consacrată 
dezarmării și iși exprimă speranța că aceasta va 
contribui la realizarea de progrese concrete in do
meniul dezarmării generale și complete și va 
sprijini convocarea unei Conferințe mondiale de 
dezarmare.

Cele două țări consideră eă dezvoltarea colabo
rării in Balcani, transformarea lor intr-o zonă a 
bunei vecinătăți, păcii și cooperării, fără arme 
nucleare, ar servi interesele păcii și securității in 
Europa și in lume.

Părțile consideră necesar să se amplifice efor
turile pentru soluționarea problemei cipriote in 
conformitate cu interesele celor două comunități 
naționale, pe cale pașnică, fără amestesc străin, 
respectîndu-se pe deplin suveranitatea, indepen
dența, integritatea teritorială și nealinierea Re
publicii Cipru.

România și Cehoslovacia se pronunță pentru re
glementarea politică a conflictului din Orientul 
Mijlociu, pentru instaurarea unei păci trainice și 
juste în această regiune, prin retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, soluționarea problemei poporului pa- 
iestinean in conformitate cu drepturile și aspira
țiile sale legitime, inclusiv de a-și constitui un 
stat național propriu, asigurarea Independenței 
și suveranității tuturor statelor din această zonă. 
Părțile au relevat importanța mare pe care ar 
avea-o in acest scop reluarea, intr-un viitor apro
piat, a Conferinței de la Geneva, cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Republica Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă iși reafirmă solidaritatea cu 
lupta generală împotriva politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, pentru eliberarea na
țională și consolidarea independenței tuturor po
poarelor.

Ambele părți au salutat fierbinte victoria isto
rică a popoarelor din Vietnam, Kampuchia și 
Laos, împotriva agresiunii imperialiste șl a reac- 
țiunii interne. Iși reafirmă sprijinul deplin și so
lidaritatea cu eforturile acestor state pentru dez
voltarea economico-socială multilaterală, in con
formitate cu interesele acestor popoare, ale păcii, 
independenței naționale și progresului in Asia și 
in lume.

Cele două state sprijină propunerile construc
tive ale R. P. D. Coreene vizind unificarea paș
nică și democratică a tării, fără amestec din 
afară, in conformitate cu aspirațiile legitime ale 
poporului coreean.

Ele iși reafirmă sprijinul și solidaritatea cu 
lupta popoarelor din Zimbabwe, Namibia și Afri
ca de Sud, pentru dobindirea independenței, pen
tru abolirea politicii rasiste și de apartheid, pen
tru cucerirea dreptului de a-și hotări singure 
destinele, de a-și asigura o dezvoltare economico- 
socială independentă.

Părțile vor continua eforturile pentru asigurarea 
păcii și progresului tuturor țărilor, vor sprijini 
eforturile pentru dezvoltarea economică accelerată 
și înlăturarea rămineril in urmă a țărilor in curs 
de dezvoltare, cauzată de relațiile economice 
inegale create și susținute de politica imperialis
tă și neocolonialistă. Ele sprijină eforturile pri
vind edificarea unei noi ordini economice inter
naționale, care să asigure suveranitatea popoare
lor asupra bogățiilor lor naturale, dreptul de a-și 
hotări destinul și calea dezvoltării social-econo- 
micc, accesul egal al tuturor țărilor la rezultatele 
științei și tehnicii, progresul economic și social 
al tuturor țărilor, dezvoltarea in continuare a co
laborării internaționale pe baza principiilor su
veranității, egalității in drepturi și avantajului 
reciproc.

Republica Socialistă România șl Republica So
cialistă Cehoslovacă se pronunță pentru întărirea 
rolului și creșterea eficienței Organizației Națiu
nilor Unite, in conformitate cu principiile șl 
scopurile Cartei acesteia, în soluționarea proble
melor majore ale vieții internaționale, cu parti
ciparea, pe bază de egalitate, a tuturor statelor, 
în întărirea păcii și securității, in dezvoltarea-co
laborării dintre popoare.

IV
Partidul Comunist Român șl Partidul Comunist 

din Cehoslovacia constată cu satisfacție creșterea 
continuă a rolului maselor populare, intensifi
carea luptei forțelor revoluționare, progresiste și 
democratice, afirmarea, in cadrul acestui amplu 
proces social, a partidelor comuniste și muncito
rești ca organizatoare ale forțelor sociale înain
tate in lupta pentru progres și pace in lume, ca 
promotoare ale intereselor vitale ale maselor largi 
populare.

Cele două partide subliniază voința lor fermă 
de a contribui la întărirea continuă a unității 
partidelor comuniste și muncitorești, pe baza 
principiilor marxist-leniniste, a solidarității in
ternaționale, a colaborării tovărășești și a spriji
nului reciproc, prin respectarea strictă a indepen
dentei șl egalității in drepturi, a neamestecului in 
treburile interne și a dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora in mod autonom politica, de a-și 
alege liber calea transformărilor sociale, cores
punzător condițiilor specifice in care iși desfășoa
ră activitatea. Ele sint conștiente de necesitatea 
dezvoltării și adincirii schimbului constructiv de 
păreri pe baza increderii și respectului reciproc, 
in interesul întăririi și creșterii influenței fie
cărui partid și a întregii mișcări.

Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia relevă, in acest context, impor
tanța majoră a Conferinței de la Berlin a partide
lor comuniste și muncitorești din Europa pentru 
unirea eforturilor partidelor comuniste și ale tu
turor forțelor progresiste in lupta pentru pace, 
securitate, colaborare și progres social. Această 
conferință a evidențiat din nou rolul important 
pe care-I au comuniștii in lupta pentru afirmarea 
și apărarea intereselor fundamentale ale maselor 
populare.

Cele două partide vor acționa consecvent pentru 
realizarea principiilor și obiectivelor cuprinse in 
documentul Conferinței de la Berlin care cores
pund intereselor tuturor popoarelor din Europa 
și din lume.

Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia iși exprimă convingerea că as
tăzi este mai necesară ca oricînd unirea tuturor 
forjelor progresiste în lupta pentru pace, securita
te, colaborare și progres social. Ele se pronunță 
pentru întărirea solidarității internaționale și 
pentru colaborarea cu toate forțele muncitorești, 
democratice și antiimperialiste din lume și sub
liniază din nou hotărirea lor de a-și aduce contri
buția in această luptă, la colaborarea pe baza 
egalității în drepturi cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu toate forțele revoluționare, 
progresiste și iubitoare de pace.

Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă iși exprimă 
convingerea lor fermă că vizita oficială do 
prietenie a delegației de partid și de stat a Re
publicii Socialiste Cehoslovace în Republica 
Socialistă România, convorbirile purtate cu acest 
prilej intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și tovarășul 
Gustav Husak, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, și 
adoptarea prezentei Declarații reprezintă o nouă 
și puternică contribuție la consolidarea continuă 
a prieteniei și Ia dezvoltarea colaborării frățești 
între ambele partide și state, în interesul po
poarelor celor două țări și servesc Întăririi unității 
statelor socialiste, a forțelor progresiste, cauzei 
socialismului și păcii in lume.

OAMENILOR MUNCII
Cină IMEDIATUL și PERSPECTIVA 
se îmbină armonios in activitatea 

consiliului oamenilor muncii
Consiliile oamenilor muncii au În

datorirea de a urmări si asigura con
diții optime activității colectivelor 
pentru îndeplinirea exemplară — atit 
la indicatorii cantitativi, cit și la cei 
calitativi — a planului, pe decade, 
luni și trimestre. în acest fel, iși do
vedesc rodnicia preocupările pentru 
soluționarea problemelor de perspec
tivă ale producției, în strînsă legă
tură cu desfășurarea in bune condiții 
a activității curente, cu realizarea 
ritmică și integrală a producției fi
zice, productivității, sarcinilor de ca
litate, export, economii ș.a.

Cum acționează consiliul oamenilor 
muncii de la întreprinderea metalur
gică din orașul Aiud. al cărei colec
tiv s-a angajat să realizeze o pro
ducție globală suplimentară in va
loare de 28 milioane lei. în condi
țiile îndeplinirii riguroase a planului 
fizic ?

— Hotărirea colectivului nostru de 
a da producții suplimentare, angaja
mentul luat în acest sens sint rodul 
gîndirii colective a muncitorilor ex
primate în adunările pe secții și ate
liere — ne-a relatat ing. Mircea 
Popa, directorul tehnic al unității, 
membru în consiliul oamenilor mun
cii. Odată cu stabilirea angajamen
tului, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii unității au și sugerat căile prac
tice de înfăptuire a lui. De aici au 
rezultat sarcini deosebite pentru or
ganul colectiv de conducere. După 
adunarea reprezentanților oamenilor 
muncii, de la începutul lunii februa
rie. care a adoptat angajamentele pe 
acest an, consiliul oamenilor muncii 
a analizat temeinic, în fiecare lună, 
aspecte importante privind reducerea 
consumurilor de materii prime — la 
noi aceasta înseamnă o luptă dlrză 
pentru economisirea metalului — de 
energie și combustibil, folosirea cu 
maximum de randament a capacită
ților de producție, creșterea produc
tivității muncii.

Bilanțul primelor cinci luni din 
acest an confirmă faptul că, in
tr-adevăr, consiliul oamenilor muncii 
de la I.M. Aiud urmărește Îndeaproa
pe finalizarea angajamentelor, in pas 
cu îndeplinirea sarcinilor de plan. A 
fost realizată în această perioadă o 
producție globală suplimentară In 
valoare de 9,6 milioane lei. Le alte 
capitole din angajament, rezultatele 
sînt cu mult superioare mediei cal
culate pentru primele 5 luni. Prin 
autoutilare au fost fabricate utilaje 
in valoare de 1 milion lei. deși, 
initial, se stabilise un volum ce nu 
depășea 100 000 lei.

— Angajamentul este dinamic, ca 
și producția — afirmă ing. Grigore 
Retegan, șeful serviciului plan, 
membru In consiliul oamenilor mun
cii. Dacă in producție apar cerințe 
suplimentare, se suplimentează și an
gajamentele. Bunăoară, în privința 
dezvoltării puternice a autoutilării, 
consiliul oamenilor muncii a fost se
sizat de muncitorii de la turnătoria 
de otel nr. 1 despre „strangularea" 
fluxului tehnologic la uscarea forme
lor.

— Cum a acționat In acest caz 
consiliul oamenilor muncii 1

— Bazîndu-se pe propunerile mun
citorilor, consiliul oamenilor muncii 
a asigurat colaborarea dintre tehno
logi și secțiile de construcții metalice 
pentru realizarea cuptorului de us-

Din experiența 
întreprinderii metalurgice 

din Aiud

cat forme. Au apărut și necazuri cu 
calitatea utilajului de turnare de la 
turnătoria de fontă. „Ramele de tur
nare pentru lingotlere sînt neoores- 
puttzătoare, întrucît au un. grad de 
uzură prea mare" — au apreciat 
muncitorii. Din nou, consiliul. în mod 
operativ, a analizat situația. S-a 
parcurs apoi cu pași repezi întreaga 
filieră : analiză In teren, documen
tații, execuția ramelor, folosirea lor 
eficientă. Noile rame de formare asi
gură creșterea productivității. îmbu
nătățirea calității lingotierelor și re
ducerea rebuturilor.

Cum este și firesc, In scopul În
făptuirii angajamentelor, consiliul 
oamenilor muncii urmărește aplica
rea cu răspundere, pas cu pas. a pla
nului de măsuri, la scadențele și cu 
eficienta prevăzute. De pildă, au fost 
realizate măsuri care permit, prin 
extinderea mecanizării și moderni
zării producției, transferul a 600 an
gajați, îndeosebi la noile capacități 
care se creează prin investiții.

Ce aprecieri se desprind din cele 
prezentate pînă acum ? îndeplinirea 
planului și angajamentelor se asi
gură nu numai la indicatorii cantita
tivi, la producția fizică, ci, cu priori
tate. la cei calitativi, de Înaltă efi
ciență economică, cum sînt randa
mentul muncii, economiile, folosirea 
cit mai judicioasă și mai rodnică a 
forței de muncă. Totodată, trebuie

remarcat faptul că. In activitatea de 
realizare a planului și angajamente
lor, consiliul oamenilor muncii des
fășoară ample acțiuni complexe, care 
merg pînă la organizarea si stimu
larea întrecerii socialiste, pe bază de 
criterii și punctaje pentru fiecare in
dicator, pe secții și ateliere. In acest 
fel, climatul de muncă bine condusă 
și organizată, creatoare, efervescența 
întrecerii determină la fiecare loc 
de muncă întărirea răspunderii fată 
de realizarea sarcinilor. Nu intîmplă- 
tor, in unitate s-a extins mult, în 
ultima perioadă, terenul fertil de 
afirmare a fiecărei idei îndrăznețe, 
novatoare.

— Angajamentul colectivului tur
nătoriei de fontă, de a realiza anul 
acesta peste plan 4 000 tone utilaje 
de turnare, va fi depășit — ne-a re
latat muncitorul fruntaș Teofil Her- 
lea, reprezentant al oamenilor mun
cii în consiliul pe întreprindere. La 
nivelul secției ne cunoaștem proble
mele și acestora le dăm răspunsul 
cuvenit. Nu ne ferim de tăișul lor. 
înt.r-o vreme, aprovizionarea cu fon
tă veche devenise o „problemă pen
tru turnătoria de fontă". „Ce fa
cem ?“ — m-au întrebat muncitorii. 
Așteptau un răspuns de la mine, ca 
reprezentant al lor în consiliu, de 
fapt, din partea consiliului oameni
lor muncii. Pe această temă, în con
siliu s-au purtat discuții care au dus 
la măsuri concrete privind creșterea 
operativității si responsabilității celor 
de la aprovizionare. Acum, lucrurile 
merg mai bine cu fonta veche pentru 
turnătorie.

Pornind de la faptul că atunci etnd 
ridică o problemă curentă sau care 
vizează perspectiva, în ședințele con
siliului are pregătite și propuneri de 
soluții, gîndite împreună cu munci
torii din secție, interlocutorul ne 
spunea, pe bună dreptate : „Se ade
verește astfel că în consiliu nu «in
tern membri doar citiva reprezentanți 
ai oamenilor muncii, ci Întregul co
lectiv". Este încă o caracteristică a 
activității dinamice a consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
metalurgică din Aiud, ce permite îm
pletirea permanentă a acțiunii ime
diate cu sarcinile de perspectivă și 
care asigură conducerii colective au
toritatea și competenta pe care 1 le 
conferă participarea colectivului la 
soluționarea multiplelor probleme ale 
producției, ale creșterii eficientei e- 
conomice.

Ștefan DINICĂ
corespondentul „Scîntell*

SECERIȘUL ORZULUI:
50 la sută din recoltă a ajuns în magazii

In județele din sudul și vestul tării se lucrează intens 
la strîngerea recoltei de orz. iar In unele unități agricole 
a început și secerișul griului. Plnă in prezent s-a adunat 
recolta de orz de pe mai mult de jumătate din suprafața 
cultivată. în întreprinderile agricole de stat și coopera
tivele agricole din unele județe din sudul tării această 
lucrare s-a terminat.

ARAD
Buna organizare a mun

cii la recoltat, folosirea la 
întreaga capacitate a ma
șinilor si tractoarelor n-au 
întîrziat să-și arate roade
le : în cursul zilei de 24 
iunie a.c.. în județul Arad 
s-a încheiat recoltatul or
zului pe întreaga suprafa
ță. în cooperativele agrico
le au fost recoltate 14 000 
hectare. în marea majori
tate a unităților obtinîndu- 
se producții superioare ce
lor planificate. Se mun
cește intens la balotatul 
paielor și eliberatul tere
nului. la aratul și insămin- 
tatul culturilor succesive. 
Pînă acum. în cooperative
le agricole arădane porum
bul și legumele din cea 
de-a doua cultură au fost 
insămînțate pe mai bine 
de 1 400 ha.

Din cronica la zi a cam
paniei agricole de vară din 
județ se impune subliniat 
și faptul că. paralel cu lu
crările privind pregătirea 
combinelor în vederea în
ceperii secerișului la griu, 
și efectuarea celorlalte lu
crări agricole de sezon, 
cooperatorii din județ asi
gură cantități cît mai mari 
de furaje pentru animale, 
în numeroase cooperative 
agricole se recoltează lu
cerna din cea de-a doua 
coasă. Din cantitatea re
coltată s-au insilozat peste 
3 000 tone lucerna. astfel 
incit in sectoarele zooteh
nice ale cooperativelor a- 
gricole arădane se află in- 
silozate peste 103 500 tone 
furaje. (Constantin Simi- 
on).

VRANCEA
Joi seara, pe una din șo

selele județului Vrancea. 10 
combine C 12, 9 prese de 
balotat paie. 10 remorci și 
un atelier mobil de la 
S.M.A. Tănăsoaia — unita
te situată in nordul Vran- 
cei — se îndreptau spre 
Ciorăști, în sudul județu
lui. acolo unde lanurile de 
orz s-au copt. Deplasarea 
mașinilor dintr-o zonă în 
alta, concentrarea acestora 
acolo unde orzul a ajuns 
la maturitate, este una din 
măsurile stabilite de biroul 
comitetului județean de 
partid pentru ca orzul să 
fie strîns la timp și fără 
pierderi. Exemplul de la 
Ciorăști nu este singurul. 
La C.A.P. Sihlea lucrează 
în prezent și combine de 
la Tîmboiești și Slobozia 
Bradului ; mecanizatorii de 
la S.M.A. Panciu au venit 
la Slobozia Ciorăști pentru 
a urgenta strîngerea orzu
lui.

Așadar, în pofida Insta
bilității vremii, a decalaje
lor in ce privește stadiul 
de coacere a orzului între 
zonele județului și chiar în 
cadrul consiliilor intercoo- 
peratiste, prin măsurile o- 
perative luate se asigură 
un ritm susținut de lucru 
la executarea recoltării și 
semănatul celei de-a doua 
culturi. Se preconizează ca 
recolta de pe cele 5 950 
hectare cu . orz pentru boa
be să fie strinsă pină la 
ultimul spic în cel mult 
trei zile bune de lucru. 
(Dan Drăgulescu).

BUZĂU
Ritmul de lucru pe ogoa

rele buzoiene s-a intensifi
cat mult în ultimele două 
zile favorizat de îmbunătă
țirea vremii. Combinele in
trate în lanurile cu orz au 
fost deseori oprite, dar spe
cialiștii și mecanizatorii, 
urmărind permanent starea 
tarlalelor, au folosit fiecare 
„fereastră" dintre ploi. Ast
fel, ieri, 25 iunie, între
prinderile agricole de stat au 
încheiat recoltatul orzului. 
Graficele de lucru au fost

revăzute făcindu-li-se co 
recturile necesare în vede 
rea depășirii ritmului stabi 
lit anterior, astfel că pin 
luni 27 iunie recoltarea or 
zului va fi încheiată și î 
cooperativele agricole. Cor 
comitent, forța de munc 
este concentrată la elibe 
rarea terenului de paie i 
pregătirea patului germint 
tiv pentru însămîntarea cu 
turilor succesive unde pin 
acum au fost semănat 
4 800 hectare, adică peste ! 
la sută din suprafața pl; 
nificată. (Mihai Bâzu).

O Imagine a șantierului naval din Brdlla j-oto : E. Dichiseai
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— o anchetă la care răspund Dumitru Radu Popescu, 
Florin Mugur, Constantin Țoiu, Grigore Hagiu 

și Galfalvi Zsolt

Scriitorul autentic — cu atît mai mult scriitorul din Româ
nia socialistă de azi — este o conștiință a timpului său. 
Prin glasul său trăiește și vibrează o lume, arta sa plămă
dește, modifică sau mobilizează conștiințele, călăuzește 
spre rosturi noi, mai înalte și mai nobile, în consens cu cele 
mai frumoase aspirații ale națiunii noastre.

Conștient de dimensiunea menirii sale, atît de pregnant 
subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la Conferința națională a scriitorilor, este firesc ca 
orice scriitor, care și-a închinat arta propășirii semenilor 
săi, să mediteze cu deplină responsabilitate la substanța, 
încărcătura de idei, dimensiunea umană și calitatea litera
turii pe care o oferă, prin operele lui, marelui public. La o 
asemenea solicitare încearcă să răspundă și ancheta de față

D, R POPESCU:

„Să scriu o cronică 
a destinului pe care 

România 
și l-a construit 
în acest secol44

i
Uneori planurile noastre sînt mai teme

rare și mai interesante decit cărțile ce re
zultă din aceste planuri, așa că e mai cir
cumspect să vorbești mai temperat despre ce 
intenții de viitor ai și să vorbești poate mai 
mult despre prozele sau piesele pe care n-ai 
să le așterni niciodată pe hirtie. N-ar fi o 
idee prea lipsită de interes să aflăm din 
gura autorilor despre ce nu vor să scrie, ce 
carte n-au de gînd să scrie.

Ei bine, de-i așa, eu n-am de gind să scriu 
nimic despre Polul Sud. frigul și gheața și 
nemărginirea frigului și a zăpezilor nu mă 
îndeamnă nici turist să plec în acele locuri 
și nu mă îndeamnă să le cînt vigoarea po
lară. Sigur e că n-am să scriu nici despre o 
civilizație nouă și minunată care o să se în
temeieze pe lună, luna fiind de mine atit de 
departe incit nici în vise nu m-am visat 
vreodată pășind pe întinderea ei spelbă. Și 
n-am de gind să scriu nici cărți chioare și 
nici cărți surde ...Nu mi-ar displace să mă ci
tească lumea cu plăcere și să-și recunoască 
în cărțile mele zilele și nopțile, bucuriile și 
necazurile, adevărurile, aspirațiile. Desigur, 
nu-i nimic nou în ce-mi doresc eu mie ; toți 
scriitorii de azi vor să spună asemenea lu
cruri in cărțile lor. Cronicarii au proslăvit 
luptele înaintașilor și contemporanilor lor 
pentru a întemeia o țară și un grai. Ei au 
scris Iliada noastră. Dar Bălcescu 1 Dar E- 
minescu 7

Exemplele înaintașilor sînt strălucite. Și 
totuși, acum, la ce mă gîndesc eu, ce vreau 
să scriu 7 De mai mulți ani nu reușesc să 
scriu o piesă despre Ștefan cel Mare și cu 
cit citesc mai multe rînduri despre cel care 
a construit pentru prima oară la noi un stat 
temeinic și temeinice lăcașuri de cultură, cu 
atit mă copleșește figura sa și-mi înțepe
nește condeiul. Totuși, mai sper să-l mai aud 
pe Ștefan cel Mare și Sfînt vorbind cu vor
bele mele despre Putna și despre neimblin- 
zita sa dorință de a ctitori. Aș mai fi bucuros 
să pot termina în acest an măcar un volum 
din ciclul de volume ce vor să cuprindă viața 
frămintată a unei familii ce Crește și des
crește și iarăși crește începind de la finele vea
cului trecut și pînă în zilele noastre. Ar fi 
aici cuprinse momente cruciale din istoria po
litică șl socială a țării, ar fi aici vorba de 
o cronică a destinului pe care România și 
l-a construit în acest secol. Dar fiindcă pla
nurile par temerare, mă opresc aici cu ele. 
Și sper.

Florin MUGUR:

„Cărți demne de 
eroicii noștri cititori44

în ceasurile de neuitat și în zilele de ne
uitat de după cutremurul din martie, oameni 
din toată țara, cetățeni (ce rezonanță căpăta 
cuvîntul acesta superb !) își riscau viața ca 
să salveze nu numai bărbații, femeile, copiii, 
ci și cărțile. Cărțile cili 7 Ale cui erau acele 
cărți de dragul cărora puteau să fie răniți 
sau omorîți 7 Pe coperte stăteau scrise nume 
nobile: Shakespeare, Dante, Eminescu. Dar 
cui aparțineau. în orele acelea de profundă 
cutremurare, poeziile lui Eminescu 7 Cel 
care nu se gindește la viața lui atunci cind 
e vorba să scape de la moarte o carte de 
versuri devine pentru o clipă egalul autoru
lui sau poate chiar autorul însuși, de parcă 
ar scrie cartea din nou. Tragedia ne face pe 
toți puțin mai inalți. După trecerea trage
diei rămînem cu toții puțin mai inalți.

Ce literatură să-i oferi omului care a do
vedit și arată mereu asemenea înalte calități 
morale 7 Mai presus de toate se afla satis
facția prezentului. Nu cred că există multe 
țări in lume care să se poată mindri cu o 
asemenea bogăție și cu o asemenea varietate 
de talente. Nu cred că sint multe țări in lume 
in care spiritul scriitorilor să meargă atit de 
departe și să dea răspunsuri atit de convin

gătoare la Întrebările patetice ale secolului 
douăzeci, cel mai accidentat, cel mai drama
tic și poate cel mai frumos din istorie. Și 
totuși — mă gîndeam în zilele Conferinței 
naționale a scriitorilor și nu uit acest gînd 
— cît de mult mai este de făcut, dacă ne 
gîndim că omul pentru care scriem e in stare 
nu numai să creeze orașe noi, nu numai să 
obțină recolte greu de visat cu un deceniu 
în urmă, ci și să-și pună viața în primejdie 
pentru a salva un om pe care nu l-a văzut 
niciodată la față, sau un volum de versuri 
pe care poate că nici nu l-a citit. Cum să 
scrii o carte care să merite un asemenea 
sacrificiu 7 Poate că nu-1 merită nici o carte 
de pe lume, luată izolat, ci numai ele, cărțile, 
laolaltă, expresie a conștiinței românești și 
a conștiinței umanității.

Unele dintre aceste întrebări, unele din 
răspunsurile pe care le propun vor fi rostite 
și in paginile volumului la care lucrez. Pro
fesiunea de scriitor, volum ce va apărea la edi
tura Albatros. Dar nu sînt eu cel chemat să 
vorbească despre cărțile mele. Au viață ? Vor 
trăi 7 Cit vor trăi 7 La asemenea întrebări 
pot răspunde numai cititorii. Important este' 
faptul că literatura noastră de azi tinde — 
și spre bucuria noastră de cele mai multe ori 
izbutește — să fie demnă de ei, de eroicii 
noștri cititori, de cei care si nt în stâre să-și 
riște viața din dragostea pentru o carte, așa 
cum, într-un fel, punindu-și toată existența 
în paginile scrise de el, și-o riscă, dăruind-o 
lumii, și poetul.

Constantin ȚOIU:

„Literatura - un glas 
inimitabil al poporului 
care i-a dat naștere44
Proza românească s-a aflat în vremea din 

urmă în fata a două căi de contact cu so
cietatea pe care o reprezintă și cu publicul 
ei : sau să vină cu formule noi de expresie, 
deci cu o rafinare meșteșugărească a tehnicii 
discursului narativ, sau să abordeze, cum se 
spune, din mers, problemele cele mai acute 
și mai captivante ale realității noastre de ieri 
si de azi. Alternativa era : ori formă, ori con
tinui. ori tehnică literară de dragul tehnicii, 
ori substanță vie si imediată. După cum s-a 
văzut — si critica a subliniat deseori acest 
lucru — cistig de cauză în cele din urmă a 
avut substanța — problematica în sine — de 
unde a ieșit romanul social-politic din ulti
mii ani, cu aviditate primit de cititori. Pro
zatorii români aveau. înainte de acest extra
ordinar si semnificativ reviriment, un anumit 
complex de inferioritate fată de literatura 
străină modernă care se publica la noi. Ro
manul străin era uneori — putem s-o spu
nem deschis astăzi — preferat. Romanul ro
mânesc părea copleșit, de la bun început, de 
o lipsă de credit, din cauza unor scrieri sche
matice apărute in anii următori războiului. 
Cu mina pe inimă, trebuie să spun că și a- 
tunci au apărut citeva cărți valoroase, dar 
procentul cel mai mare îl dădeau pur si sim
plu rebuturile. Vedeți, publicul nu înghite 
orice. De aceea — exact ca si complexul ro
mancierului român față de literatura străină, 
de care vorbeam la început — cititorul nos
tru. intransigent in sinea lui. avea si el, fată 
de o literatură precară in formă lozin
cardă în conținut, o mefiență, cum începuse 
să-i spună Câlinescu. o neîncredere de prinr 
cipiu. ce s-ar fi putut traduce, atunci, prin 
aceste cuvinte pe care îmi îngădui să le mi
mez : ..Da ! domnule, scriu si ăștia, ai noștri, 
da’ au seamănă, nu e așa cum scriu ei". Or, 
cititorul știa cum era realitatea. El. culmea, 
cunoștea acest lucru mai bine decit un scrii
tor. — a cărei menire, nu-i așa 7. este să 
vadă, să perceapă, să distingă, să ințeleagă, 
să degajeze cu putere si să arate astfel so
cietății înțelesul unor evenimente. înțeles 
mai înalt, sau de nu, măcar veridic — sen
suri ce puteau scăpa cititorului de rind.

Și. iată, fuziunea se produce... Nici mai de
vreme' nici mai tîrziu decit a fost ea posibilă 
si necesară. Romancierul, eliberat parcă de 
o povară, aruncind sacul său cu lest, (nisip 
sau zgură) si cistigind brusc înălțime, spec
tacolul societății si al raporturilor dintre in
divizi si al telului de ansamblu, capătă brusc 
viată si relief. Cititorul, dificil in acceptările 
sale, primește cu interes mai întâi. apoi cu 
entuziasm crescind această resurecție, și es
tetică. sl politică si morală. Conștiința lui. a 
cititorului e, in fine, legitimată artisticește. 
Dacă Flaubert spunea. — identificindu-se cu 
subiectul. — ..Doamna Bovary sint eu", pro

zatorul român, purtat înainte ca de un vint 
prielnic, poate să declare si el, — în diverse 
grade, bineînțeles, si după mijloacele talen
tului. — că este chiar lumea, chiar societa
tea pe care se străduie ș-o înfățișeze...

Deducem din toate acestea că literatura ro
mână de azi. in tot ce are ea mai bun si mai 
valoros, creat, ca si in potențialitatea ei crea
tivă, sigură, de azi încolo, oferă societății 
propria ei imagine, reală, nedeformată de 
utopii dogmatice si imixtiuni brutale, străine 
in esență de scopul foarte serios ce i se pune 
înainte si de funcția ei de och( treaz scru
tând viitorul. Fiindcă acesta. — Viitorul, — 
care intră în componenta existentei noastre 
zilnice si de care pomenim des. ca în orice 
societate în plină dezvoltare, depinde si de 
literatură. Literatura este un strigăt, viu. un 
glas, inimitabil, al poporului care i-a dat 
naștere. Ea legitimează pe uriașe durate de 
timp comunitatea inoonfundabilă,’ de limbă, 
obiceiuri si năzuinti. Noi n-o putem cumpăra 
de nicăieri — această literatură — fiindcă 
numai la noi ea se produce, fiindcă numai 
din substanța noastră ea se poate naște și 
crește. Scriitorul român de azi. dotat real
mente. cunoaște prețul si rolul artei sale. Lu- 
crind concentrat, cu. grija maximă a cai’lății, 
adevărului si răspunderii civice, pină la 
urmă, el își dă, în sectorul său de muncă, 
minut cu minut, viata sa. vieții superioare, 
in devenire, a întregii societăți, marea eroină 
a scrisului.

Grigore HAGIU;

„Un artist trebuie 
să devină el însuși un 
constructor al vieții44

Cui destinăm ceea ce scriem 7 Cărui om 
in carne si oase si nervi 7 Căror ginduri și 
sentimente si stări de spirit 7 Ne interesează 
acțiunea de conștiință, sporul de conștiință 
al condiției umane în imediată realitate. Ge
neralizarea care conduce către miezul con
diției umane rezultă din însumarea unor 
adevăruri, mărunte poate în disparitatea lor. 
puternice împreună, deschizătoare de linii 
de forță în lumina cărora progresul uman ia 
ființă.

Adresîndu-te omului societății noastre, 
constructor de bunuri materiale si noi di
mensiuni morale, trăind in acești ani in 
patria noastră socialistă, ca artist devii tu 
însuti un constructor al vieții, un constructor 
activ, lucid, înzestrat cu sensibilitate exersată 
în recunoașterea sentimentelor profunde. 
Dacă este intr-adevăr așa. dacă stau astfel 
lucrurile, nimic mai ușor, ar putea exclama 
cineva. Poetul n-are decit să se cînte pe 
sine însuși la nesfîrșit in impliclție cu su
fletul tuturor. Prea frumos și nesperat de 
ușor. în fapt procesul este infinit mai com
plicat Dacă, poet fiind, te exprimi numai 
pe tine însuți, riști să dai la iveală doar 
dimensiunea ta de suprafață. Coborînd in 
adincime. în acel loc privilegiat unde „tine" 
si „cei mulți" consonează, în acel fond comun 
al umanității, sporul de perspectivă se res
tabilește. Dacă începi să te creezi pe tine 
însuti. în sensul esențial dorit de ceilalți 
interceptând o conștiință reală în plin efort 
de depășire. înseamnă să te afli și mai 
aproape de izvoarele artei. Orice rostire 
către un om comportă un anume grad de 
intensitate. A convorbi cu literatura română, 
cu toți cel care au făcut-o si cei pentru 
care a fost făcută, cu toți cei care o fac 
si cei pentru care o fac. cu toți cei care 
o vor face și cei pentru care o vor face, ar 
constitui o aventură oricum extraordinară, 
dublată însă de gravitatea ființării în numele 
unui ideal ce devine bunul nostru cel mai 
simplu si mai de preț vreodată, un fel de 
a trăi cu ardoare mesajul unei epoci.

în ultimă instanță, „cui te adresezi" este 
sinonim cu ..ce ii adresezi". Ce vrei, mai 
presus de toate, cu alte cuvinte să faci cu 
arta ta. în această privință, memorabilele 
formulări ale tovarășului Nicolae Ceausescu 
la recenta Conferință ne tară a scriitorilor, 
rămîn drept jaloane fundamentale. „înnobi
larea ființei umane", „ridicarea nivelului ge
neral de conștiință", „conturarea modelului 
uman al orînduirii comuniste" sint dezide
ratele de o covîrșitoare răspundere care ne 
revin. Indiferent ce temă ar aborda, dincolo 
de mijloacele artistice, preponderenta aces
tor idei rămîne indiscutabilă. Toți gîndim 
despre noi înșine si societatea noastră în 
lume. Dacă poți exprima mai clar și măcar 
cu o secundă mai înaintea altora problema
tica actuală. înseamnă a te afla la izvoarele 

vieții, la izvoarele poeziei. Spre acestea îmi 
îndrept gîndul ori de cite ori iau condeiul 
în mină.

GALFALVI Zsolt:

„Aș vrea să demonstrez 
cît de variate, opuse 

oricărei tendințe 
exclusiviste, sînt 

modalitățile 
de expresie în 

literatura noastră44
Planul de lucru al criticului literar e de

terminat Întotdeauna de formarea si mișca
rea literaturii vii. Adesea, critica e numită 
și conștiința literaturii — iar această con
știință trebuie să urmeze prompt si cu fide
litate problemele ivite in procesul creației 
literare, cu exigentă, alegînd valoarea de 
nonvaloare. analizind aprofundat diferitele 
fenomene, generalizind din punct de vedere 
estetic învățămintele ascunse in ele. în cu
vântul rostit la forumul national al scriitori
lor. secretarul general al partidului nostru a 
subliniat importanta pe care o are în orien
tarea creației literare istoria si critica lite
rară întemeiată pe materialismul dialectic 
și istoric. Această remarcă fundamentală 
sporește în. mod necesar răspunderea ce-i re
vine criticii literare marxiste.

în perioada actuală a dezvoltării literaturii 
noastre mi se pare deosebit de semnificativă 
analiza rolului pe care-1 are literatura anga
jată. partinică, rolul formelor ei de expresie, 
al mijloacelor ei de afirmare. în volumul 
meu de studii care va apărea în curînd sub 
îngrijirea editurii Kriterion încerc să cerce
tez analitic conținutul partinității și nu în ul
timul rînd calitatea estetică a literaturii an
gajate. Pe lîngă aspectele de principiu, ideo
logice ale partinității as vrea să scot în evi
dență in special acele valori estetice care 
mărturisesc fără echivoc că in zilele noastre 
angajamentul social, obștesc, filozofic oferă 
cele mai rodnice căi pentru creație. Totodată 
aș vrea să demonstrez cît de nuanțate, va
riate sî opuse oricărei tendințe exclusiviste 
sint modalitățile de expresie în literatura 
noastră. Cu toate că materialul demonstrativ 
al volumului meu e construit pe literatura 
maghiară din România, mă ocup detaliat si 
de romanele unora dintre scriitorii români 
contemporani, ca de pildă Marin Preda si 
D. R. Popescu.

Volumul pe care-1 pregătesc acum — în ce 
privește obiectul său — are un caracter de 
istorie literară : as dori să realizez o istorie 
a romanului maghiar din România după Eli
berare. de la începuturi pină azi. cu învăță
mintele estetice care se impun. Parcurgerea 
celor mai importante dintre romanele noas
tre ne oferă o imagine nu numai despre 
semnificațiile complexe ale dezvoltării soeial- 
istorice. ci si despre permanenta mișcare a 
literaturii si realității. Tipologia romanului, 
de exemplu, succesiunea feluritelor forme de 
roman în decursul celor treizeci de ani oferă 
și posibilitatea unei analize estetice deosebit 
de fertile. De altfel mi-am propus să ana
lizez pe larg romanul ca formă artistică, 
romanele-eseu. romanele-ciclu autobiografice 
născute în ultimii ani. inclusiv operele înte
meiate pe fapte, cu caracter documentar.

Cealaltă lucrare în curs de elaborare e le
gată de opera lui SUto Andrâs, scriitorul care 
a împlinit zilele acestea cincizeci de ani. 
Scriu despre el o carte, nu monografică, ci 
un eseu. — așadar un experiment. In esență, 
as vrea să cercetez acea luptă complicată pe 
care a dus-o scriitorul de excepție, care e 
Stitd aici și acum, pentru surprinderea au
tentică. esteticește profundă și durabilă, a 
trăsăturilor adine umane ale realității, in 
contextul sarcinilor sociale și a idealurilor 
umanismului socialist.

Paralel cu elaborarea acestor lucrări cu
prinzătoare aș dori să scriu cu regularitate 
despre fenomenele mai semnificative ale vie
ții noastre literar-artistice. în egală măsură 
ca publicist și critic literar, cu convingerea 
că în zilele noastre sarcina unui cărturar este 
de a participa activ, cu mijloacele noastre 
specifice, la munca de perfecționare a rela
țiilor sociale, așadar umane, pentru afir
marea consecventă a umanismului socialist 
în practica social-politică.

Emil VASILESCU
__________________'

ezultate deosebit de rodnice pentru intărirea
relațiilor de prietenie româno-cehoslovace
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ort de modernizare, ca și nivelul 
alt, bine cunoscut, de dezvoltare a 
onomiei cehoslovace constituind 
emise din cele mai favorabile m 
est sens. Pentru fructificarea aces- 
r premise s-au trasat sarcini guver- 
lor celor două țări, comisiei mixte 

colaborare, organelor centrale de 
anificare și ministerelor economice 
a acționa pentru depășirea atit a 

turnului de schimburi prevăzut in 
ordul comercial de lungă durată, 
, mai ales, pentru inițierea și rea- 
area unor noi acțiuni de colaborare, 
operare și specializare in producție. 
> o deosebită importanță este faptul 

o atenție specială se acordă for- 
jlor moderne, înaintate de coope- 
re și specializare in producție in 
menii de vîrf ale progresului teh- 
c, cum sint construcțiile de mașini, 
italurgia, industria chimică, electro
mica și electronica. Extinderea 
ntinuă a colaborării și cooperării 
multiple planuri între România și 

ihoslovacia se înscrie, totodată, ca 
aport la întărirea colaborării in 

drul C.A.E.R.. la înfăptuirea „Pro- 
imului complex". în interesul ac- 
lerării dezvoltării economiei națio- 
le a fiecărei țări membre, al apro- 
îrii si egalizării nivelului lor de 
zvoltare.
Celelalte Înțelegeri, vizind extinde- 
î colaborării în domeniile științei, 
Iturii, invățămîntului, sănătății, 
■ismului, întregesc tabloul bogat al 
tăririlor adoptate, la București.
Toate acestea alcătuiesc un cuprin- 
tor program de lucru, important 
nd acum să se treacă la aplicarea 
sistematică si consecventă în via- 
■ceea ce va avea cu siguranță re- 

rcusiuni pozitive asupra progresu- 
multilateral al celor două țări.

Dialogul de la București a eviden- 
t, in același timp, voința României 
Cehoslovaciei de a intări priete- 

1, solidaritatea și colaborarea cu 
elalte țări socialiste, cu țările in 
rs de dezvoltare, cu toate forțele 
ogresiste ale contemporaneității, în 
derea soluționării, in interesul tu- 
•or popoarelor, a problemelor ma- 
■e ale lumii de azi.
n mod firesc, un loc central in 
irul schimbului de păreri asupra 

actualității internaționale l-au ocupat 
problemele înfăptuirii securității eu
ropene. Apreciind însemnătatea isto
rică a Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa, România și 
Cehoslovacia împărtășesc convingerea 
că dezvoltarea rezultatelor pozitive 
înregistrate pină in prezent necesită 
noi eforturi din partea tuturor sta
telor europene, in vederea aplicării 
în viață a Actului final de la Hel
sinki — care 'constituie un tot uni
tar. în acest sens, un rol important 
revine reuniunii general-europene de 
la Belgrad, care, prin măsurile ce le 
va adopta, va trebui să imprime un 
nou și puternic impuls înfăptuirii 
angajamentelor asumate de statele 
participante. Există în această pri
vință numeroase inițiative construc
tive, cum sint, de pildă, cunoscute
le propuneri ale României, care pri
vesc dezvoltarea largă si neîngrădită 
a colaborării pe diverse planuri, 
dezangajarea militară si dezarmarea 
în Europa — fără de care nu pot fi 
concepute asigurarea unei securități 
reale și trainice pe continent, conlu
crarea rodnică între popoare.

Schimburile de vederi între cei doi 
conducători de partid și de stat au 
evidențiat, în același timp, imperati
vul încetării cursei înarmărilor și al 
înfăptuirii unor măsuri eficiente de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară — ca unul din obiec
tivele stringente ale contemporanei
tății, Așa cum s-a relevat și cu acest 
prilej, România și Cehoslovacia se 
pronunță pentru adoptarea de măsuri 
concrete in vederea încetării produc
ției de arme nucleare si distrugerii 
celor existente, reducerea bugetelor 
militare și a forțelor armate ale sta
telor, desființarea bazelor militare de 
pe teritorii străine și lichidarea blocu
rilor militare. Ambele țări apreciază 
ca un important eveniment convoca
rea pentru anul viitor a unei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, sesiu
ne menită să stabilească un program 
urgent de acțiune in această direcție.

Reafirmarea sprijinului pentru e- 
forturile ce se depun in vederea li
chidării decalajelor economice și in
staurării unei noi ordini economică 
internaționale, a sprijinului și soli
darității cu lupta popoarelor din Afri

ca australă pentru dobindirea inde
pendenței, pentru abolirea politicii 
rasiste, sublinierea necesității de a se 
acționa pentru reglementarea politi
că a conflictelor din Orientul Mijlo
ciu și instaurarea unei păci trainice 
și juste in această regiune, creșterea 
rolului O.N.U. și al altor organisme 
internaționale in soluționarea proble
melor majore ale lumii de azi re
prezintă tot atitea probleme esențiale 
asupra cărora s-au manifestat punc
te de vedere identice sau poziții 
foarte apropiate.

In cadrul analizei asupra procese
lor fundamentale care definesc epoca 
contemporană a fost relevată creș
terea continuă a rolului maselor 
populare, intensificarea luptei forțe
lor revoluționare, afirmarea in ca
drul acestui amplu curent a partide
lor comuniste și muncitorești ca for
ță motrice în organizarea luptei pen
tru împlinirea idealurilor celor mai 
înaintate ale omenirii. Partidul Co
munist Român șl Partidul Comunist 
din Cehoslovacia și-au exprimat vo
ința fermă de a contribui la întări
rea unității partidelor comuniste și 
muncitorești, pe baza principiilor 
marxist-leniniste, solidarității inter
naționale, colaborării tovărășești și 
sprijinului reciproc, prin respectarea 
strictă a independenței și egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora in mod autonom po
litica, potrivit condițiilor spe
cifice in care își desfășoară activita
tea — aceste principii constituind 
cheia realizării unei unități de tip 
nou. superioare.

Este convingerea poporului român 
că. prin rezultatele sale rodnice, noua 
intîlnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, deschi
zătoare de noi și ample orizonturi 
colaborării multilaterale româno- 
cehoslovace, se va înscrie ca o con
tribuție de cea mai mare însemnăta
te la întărirea prieteniei și conlucră
rii tovărășești, in interesul operei' de 
construcție socialistă din cele două 
țări, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii in întreaga lume.

V. IONESCU 
C. VARVARA

DUMINICA 26 IUNIE
PROGRAMUL I

8.00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte !
9.15 Film serial pentru copii : Prinț și 

cerșetor
9,45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Viața satului
11,35 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13,05 Album duminical.
15.30 șah mat în... 15 minute — un cîn- 

tec de vacanță — muzică ușoară
18.10 Film serial : Exploratorii
17,05 Micul ecran pentru cel mici
17.30 Fotbal : Rapid București—Corvinul 

Hunedoara
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 File de istorie. Vaslle Pârvan — 

un mare istoric
20.10 Film artistic : „Ambițiosul" — 

producție a studiourilor engleze. 
Premieră pe țară. Cu : Normau 
Wisdom, Jenifer Jayne, Raymond 
Whitley, Regia : Robert Asher

21.50 O melodie pentru fiecare 
■22,20 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL II
10,00—11,45 Festivalul european al prie

teniei

cinema
• Vacanță la Jakobsfeld : CEN
TRAL — 9,13; 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, GRADINA 
CAPITOL — 20,15, PARC HOTEL -
20.15.
• Gloria nu cîntă î TIMPURI NOI
— 9: 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
BUCEGI — 10; 12; 14; 16;18; 20.
• 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) : GRIVITA
— 9; 12.30; 16; 19,15.
• Potopul (seriile III-IV) : 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.

LUNI 27 IUNIE
PROGRAMUL I

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală : Toxine și calorii dău

nătoare (tutunul și alcoolul)
16.30 Emisiune în limba maghiară
19.00 Gala maeștrilor : Dan Iordăchescu
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Panoramic
20.30 Roman-folleton : „Ce verde era va

lea mea" — producție a studiouri
lor engleze. Ecranizare a romanului 
cu același titlu al lui Richard 
Llewellyn

21,25 Clntarea României. Laureațl al 
Festivalului național

22.00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL U
16.30 Pentru căminul dumneavoastră
16.45 Intîlnire cu satira și umorul
17,15 Cenacluri ale tineretului din Ca

pitală
17.45 Bucureștlul necunoscut
18,05 Muzică ușoară românească con

temporană
18.20 Emisiune de știință
18,55 Eroi Îndrăgiți de copil : Heid!
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Intre ape și cer — poem cinema

tografic
20,05 Pagini din opere în interpretarea 

sopranei Cornelia Angheleseu, te
norului Cornel Fînățeanu și a ba
sului Viorel Ban

20,40 Actualitatea bucureșteană
21,00 Film serial : Kojak

• Operațiunea „Petrol" t 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, GRĂDINA LUCEAFĂRUL
— 20,15.
• Piutea : 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 : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 18; 20, LIRA — 
9; 11,15; 13,30, (la grădină) — 20.15.
• Dick Turpin : EXCELSIOR —9;
11,13; 13,30; 16; 18,15; 20,15, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
e Veronica se întoarce : FLAMU
RA — 9.
• Pianele mecanice — 9,43, Păsă
rile — tl.45, Gertrude — 18,30;
20,30 : CINEMATECA.
• Evadare din planeta maimuțe
lor : CASA FILMULUI (la sala de 
festivități a clubului Dinamo) — 
16; 18; 20.
« Mușcă și fugi î BUZEȘTI — 9î 
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.

ROMANIAFILM prezintă 
Ia cinematograful Eforie din Capitală 

între 27 lunie-2 iulie 

„Zilele filmului indian"

tn program: 27 iunie: spectacol de gală cu filmul 
„Trenul de Benares" ; 28 Iunie t „Trenul de Benares" ; 29 
iunie : „Devotament" ; 30 iunie : „O mireasă prea tînără" ; 
1 iulie: „AI treilea Jurămînt" ; 2 iulie: „Dl. Bhuvan 
Shome".

Zilele filmului indian se vor desfășura și in municipiile 
Cluj-Napoca (1—6 iulie) și Oradea (7—12 iulie).

• Astă-seară dansăm tn familie : 
FERENTARI — 17,30; 19,30.
• Cinci detectivi la miezul nopții : 
COTROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 
20.
• Șatra : VIITORUL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Oaspeți de seară : PACEA — 16; 
18; 20.
• Diavolii din Spartivento : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Orfana : PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Un orășel tn Texas x AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, (la 
grădină) 20,15, TOMIS — 8,43; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, (la grădină) —
20.30.
• B. D. tn alertă î 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. GRADINzX MOȘILOR — 20.30.
• Cercul magic : ARTA — 15.45;
18: 20.
• Beethoven — file 
POPULAR — 20.15.
• Școala tinerilor 
POPULAR — 15,30; 18.

de viață : 

căsătoriți x

• Călătoriile lui Gulliver x FLA
CĂRA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20, GRĂDINA BUCEGI — 20.30.

• Călărețul cu eșarfă albă x GRĂ
DINA FLACĂRA — 20,30.
• Ziua sacrificiului : GRĂDINA 
FESTIVAL — 20,15, GRĂDINA TI
TAN — 20,30.
• Cadavre de lux : GRĂDINA U- 
NIREA — 20,30.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Viața unei femei — 19,30, 
(sala mică) : Comedie de < modă 
veche — 19,30.
• Opera Română : Răpirea din 
Serai — 11, Traviata — 19.
• Teatrul de operetă : Leonard —
10,30. Eternele iubiri — 19.
• Teatrul Giulești (la Parcul He
răstrău) : Romanțioșii — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (la Grădina Boema) : E 
nemaipomenit — 19,30.
• Teatrul Constanța (la Sala Pa
latului) : Fantasio XX — 16,30; 20.
• Teatrul ,,Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 51) : Sînziana și Pe
pelea — 19,30.
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Socialiste Vietnam

Excelenței Sale Domnului MENAHEM BEGIN
Prim-ministru al statului Israel

Tel-Aviv
Investirea dumneavoastră in funcția de prim-ministru al statului Israel 

imi oferă prilejul de a vă adresa felicitările mele și de a vă transmite urări 
de succes în munca dumneavoastră, de prosperitate și pace poporului israelian.

' MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)
înmînind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul vietnamez a adresat 
tovarășului Nicolae Ceausescu. Con
siliului de Stat, guvernului și po
porului român călduroase salutări 
din partea președintelui Ton Duc 
Thane. a Adunării Naționale, a gu
vernului si poporului Republicii So
cialiste Vietnam.

In cuvântarea rostită cu acest 
prilej de ambasadorul TRAN THUAN 
se exprimă sentimentele de bucurie 
cu care poporul vietnamez urmă
rește realizările obținute de poporul 
român in construirea socialismului. 
..Prin spiritul său creator în muncă, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român — se arată in cuvintare — 
poporul român a transformat Româ
nia, țară subdezvoltată altădată. în
tr-o țară socialistă prosperă. înzes
trată cu o industrie modernă, cu o 
agricultură în plin avînt, o știință și 
tehnică înaintate și o viată mate
rială și spirituală din ce in ce mai 
bună. In același timp, se întărește 
fără încetare poziția internațională 
a Republicii Socialiste România".

In continuare. în cuvintare sînt 
Înfățișate eforturile poporului viet
namez pentru îndeplinirea sarcinilor 

abilita de cel de-al IV-lea Congres 
-i Partidului Comunist din Vietnam 
privind construirea bazei materiale 
si tehnice a socialismului în întreaga 
tară, vindecarea în scurt timp a ră
nilor de război, reconstrucția și dez
voltarea economiei și culturii, ridi
carea nivelului de trai al populației.

„In lupta sa revoluționară — se 
arată în cuvintare — poporul vietna
mez a beneficiat de ajutorul si spri
jinul prețios ale Partidului Comunist 
Român, Marii Adunări Naționale, gu
vernului și poporului României". In 
context sînt exprimate vii mulțu
miri și sentimentele de sinceră recu
noștință ale partidului, guvernului si 
poporului vietnamez fată de șeful 
statului român, față de partidul, gu
vernul și poporul României socia
liste. „Prietenia si colaborarea din
tre Vietnam și România — se subli
niază în cuvintare — au intrat în- 
tr-o nouă etapă marcată de rezulta
tele fructuoase ale convorbirilor si

SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ATLETISM - Meciul România - Franța ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Pe stadionul Rfepublicii din Ca

pitală a început ieri meciul amical 
de atletism dintre selecționatele 
masculine ale Franței și României. 
După prima zi de întreceri conduc 
oaspeții cu scorul de 57—38 puncte. 
Cel mai bun rezultat a fost realizat 
de atletul francez Jacques Rousseau, 
cistigător la săritura in lungime cu 
8,14 m. Atleții români au terminat 
învingători in trei probe: Ilie Flo- 
roiu la 10 000 m cu timpul de 28’56"

FOTBAL - Azi,
ÎN CAPITALĂ. Stadionul „Pro

gresul" : Progresul •— F.C.M. Galați 
(ora 11) ; stadionul „Dinamo" : Ra
pid — Corvinul Hunedoara (ora 
17,30); stadionul „Steaua": Steaua — 
Politehnica Timișoara (ora 17,30).

ÎN ȚARA. Petroșani : Jiul —• Di-

RUGBI - Ultima etapă
Astăzi, in cadrul ultimei etape a 

turneului campionatului național de 
rugbi se vor desfășura cu începere 
de la ora 9. în program cuplat pe 
stadionul Olimpia din Capitală, ur

acordurilor semnate in luna noiem
brie 1975 de către tovarășul Le Duan, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Vietnam. și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Sîn- 
tem convinși că relațiile de priete
nie și colaborare frățească dintre ță
rile noastre se vor întări și mai mult, 
spre binele popoarelor vietnamez si 
român. în interesul păcii, indepen
denței naționale, democrației și so
cialismului".

Primind scrisorile de acreditare, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a mulțumit pentru mesajul prie
tenesc transmis și a adresat, la rîn- 
dul său. președintelui R. S. Vietnam. 
Adunării Naționale, guvernului si po
porului vietnamez un cordial salut sl 
cele mai bune urări.

In cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român se arată : „Prietenia 
și solidaritatea româno-vietnameză — 
care iși au rădăcinile în aspirațiile 
și idealurile comune ale celor două 
popoare — s-au întărit și dezvoltat 
în condițiile socialismului din țările 
noastre. Cunoscînd din propria expe
riență sacrificiile luptei pentru liber
tate și independentă națională, po
porul român a înțeles pe deplin nă
zuințele poporului vietnamez . spre 
eliberarea și reunificarea patriei, i-a 
acordat întregul său sprijin în anii 
grei de luptă împotriva intervenției 
imperialiste. România socialistă s-a 
situat întotdeauna alături de poporul 
vietnamez în bătălia sa pentru a 
pune capăt intervenției străine și a 
impune respectarea dreptului său sa
cru de a se dezvolta liber și nestînje- 
nit pe calea ce și-a ales-o“.

în continuare se subliniază că po
porul român a salutat și salută cu 
bucurie victoria obținută de poporul 
vietnamez, eforturile sale prezente în 
activitatea pașnică, de construcție so
cialistă și sînt adresate urări de noi 
succese in această amplă si complexă 
activitate.

Evocîndu-se vizita pe care pre
ședintele României socialiste a fă
cut-o in R. D. Vietnam, precum și vi
zita efectuată în tara noastră de de
legația de partid și guvernamentală a

2/10, Gheorghe Ghipu la 1 500 m în 
3’34”4,î0 și Ervins Sebastyen la HO 
m garduri — 13”93/100. Iată și pri
mii clasați in celelalte probe (toți 
francezi) : inăltime : Bonnet 2,18 m; 
100 m plat : Echevin 10”54/100 ; greu
tate : Letang 17,76 m ; 400 rq plat : 
Lașterre 47”24/100 ; ștafeta 4x100 m 
Franța 39”62/100.

Astăzi, de la ora 17,00. se desfășoa
ră wobele zilei a doua.

în divizia „A“
namo ; Iași : Politehnica — U.T. 
Arad : Tg. Mureș : A.S.A. — F.C. 
Constanta ; Pitești : F.C. Argeș — 
Univ. Craiova ; Bacău: S.C. — Spor
tul studențesc : Reșița : F.C.M. — 
F.C. Bihor. (Toate aceste întilniri 
vor începe la ora 17,30).

mătoarele meciuri: Olimpia — Gloria 
Buzău și Steaua — Dinamo.

în tară au loc partidele : C.S.M. 
Sibiu — Știința Petroșani ; Farul 
Constanța — Politehnica Iași ; Rul
mentul Bîrlad — Grivița Roșie. 

R. S. Vietnam, condusă de tovarășul 
Le Duan, in cuvintare se arată că 
acestea au deschis noi perspective 
dezvoltării fructuoase a relațiilor ro
mâno-vietnameze.

Relevîndu-se ampla activitate des
fășurată de oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, pentru în
făptuirea prevederilor Programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si înaintare spre 
comunism. în cuvintare se arată : 
„Acționind cu fermitate pentru des
fășurarea cu succes a operei de con
strucție socialistă, partidul și statul 
nostru promovează totodată o politică 
activă de dezvoltare a colaborării cu 
țările socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate, cu 
toate statele lumii, aducindu-și con
tribuția constructivă la soluționarea 
marilor probleme care preocupă ome
nirea contemporană. Milităm consec
vent pentru înfăptuirea securității 
europene, pentru solutionarea pe cale 
pașnică a oonflictelor și litigiilor din
tre state, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și, în primul rind, a 
dezarmării nucleare. Ne pronunțăm 
ferm pentru lichidarea subdezvoltării 
și Înfăptuirea unei noi ordini econo
mice internaționale care să asigure 
progresul mai rapid al tuturor popoa
relor, îndeosebi al celor rămase în 
urmă". în cuvînitare se exprimă con
vingerea că si în viitor România și 
Vietnamul vor conlucra tot mai 
strins pe plan international si iși vor 
aduce contribuția la cauza păcii, des
tinderii și securității popoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a asi
gurat pe ambasadorul vietnamez de 
sprijinul său. al Consiliului de Stat 
și al guvernului și a urat acestuia 
succes in îndeplinirea misiunii sale.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-a întreținut, in
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
cu ambasadorul Republicii Socialiste 
Vietnam. Tran Thuan.

La solemnitate și la convorbire au 
luat parte George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, si Silviu 
Curticeanu. secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

• A început competiția internațio
nală de polo pe apă „Cupa Dunării" 
(tineret), care are loc la Kosice. In 
primul joc. echipa României a învins 
cu scorul de 7—5 (3—1, 0—1, 2—1, 
2—2) echipa R. D. Germane.

• Campionatele balcanice de ci
clism pe sosea vor fi organizate in 
acest an de federația noastră de spe
cialitate. Proba de 100 km contra- 
cronometru pe echipe va avea loc 
la 15 iulie la Ploiești, in timp ce 
cursa de fond (140 km) se va desfă
șura. două zile mai tîrziu. la Brașov. 
La Întreceri și-au anunțat partici
parea rutieri din Turcia. Iugoslavia, 
Bulgaria» Grecia si România.

• Tinerii jucători români de tenis 
de masă se pregătesc intens in ve
derea campionatelor europene pen
tru juniori care vor începe la 23 iu
lie la Vichy (Franța). După cum se 
știe, la ultimul concurs international 
„Turneul Prietenia" desfășurat în 
orașul polonez Kielce. echipa Româ
niei s-a clasat pe primul loc. învin- 
gind cu 5—1 formația Ungariei, cu 
5—2 pe cea a Bulgariei și cu 5—3 
reprezentativa Poloniei. Remarcabil 
au evoluat frații Zoltan si Iosif

Primire la C. C. al P. C. R.
Simbătă dimineața, tovarășul Ilie 

Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a primit delegația Comisiei 
pentru Cultură Fizică și Sport din 
Republica Populară Chineză, condu
să de tovarășul Li Mîn-hua. vice
președinte al comisiei, care a făcut 
o vizită în schimb de experiență în 
tara noastră, la invitația Consiliului

Sosirea în Capitală a unei delegații 
economice guvernamentale din Irak
Simbătă a sosit în Capitală o dele

gație economică guvernamentală din 
Irak, condusă de Hassan Aii, membru 
al Conducerii regionale a Partidului 
Socialist Arab Baas, ministrul co
merțului. pentru a participa la lu
crările celei de-a II-a sesiuni a Co
misiei mixte comerciale si de coo
perare economică si tehnică româno- 
irakiană.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Gheorghe Cioară,

Cronica
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Democratice Ma
dagascar. Bruno Rakotomavo. cu pri
lejul celei de-a XVII-a aniversări a 
proclamării independenței de stat.

★

Cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean". Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România,

Bohm, elevi ai antrenorului clujean 
Farkas Paneth. In proba feminină, 
pe echipe, cuplul Crinel Sava (C.S. 
Arad) și Gabriela Kadar (Metalur
gistul Cuglr) a ocupat locul întâi.

• In turneul international de tenis 
de la Wimbledon a fost înregistrată 
o altă surpriză de proporții. în pro
ba de dublu masculin perechea Jim 
Delanez (S.U.A.) — Sashi Menon
(India) a eliminat cu 3—6, 7—5, 6—8, 
6—2, 6—3 pe Raul Ramirez (Mexic), 
Brian Gottfried (S.U.A.). cîștigătorii 
titlului de anul trecut. In proba de 
dublu feminin, perechea Helen Caw
ley Gourlay (Australia) și Anne Ru
ssell (S.U.A.) au întrecut ‘ cu 6—3, 7—5 
pe Rosemarie Casals și Chris Evert 
(S.U.A.). Perechea Barker (Anglia) 
— Kiyomura (S.U.A.) a dispus cu 
6—3. 6—2 de Jausovec (Iugoslavia), 
Ruzici (România).

în schimb, optimile de finală la 
simplu bărbați au decurs fără sur
prize: Ilie Năstase l-a învins în pa
tru seturi (cu 6—8, 6—4, 6—4, 6—4) 
pe olandezul Tom Okker, calificin- 
du-se in sferturile de finală, unde va 
intilni pe ciștigătorul de anul trecut 
Ia Wimbledon, suedezul Bjiirn Borg. 

Național pentru Educație Fizică și 
Sport.

La primire a participat gene
ral lt. Marin Dragnea. președinte al 
C.N.E.F.S. A fost de față Li Tin- 
ciuan. ambasadorul R.P. Chineze în 
Republica Socialistă România.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, Bujor Almă- 
san, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Abdullah Sulei
man Al-Khidair, ambasadorul Repu
blicii Irak la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

zilei
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist, Consiliul Național 
al Femeilor. Asociația de prietenie 
româno-coreeană. Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa. Comitetul Național pentru 
apărarea Păcii. Asociația juriștilor și 
Consiliul ziariștilor au trimis tele
grame de solidaritate organizațiilor 
similare din R.P.D. Coreeană.

(Agerpres)

în Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 3/1977

vremea
Ieri In țară: Vremea a-a Încălzit ușor. 

Cerul a fost variabil, cu innorărl mal 
accentuate în , Banat, Crlșana, Oltenia, 
sudul Transilvaniei, nord-Vestul Mun
teniei șl nordul Dobrogel, unde s-au 
semnalat averse locale de ploaie și des
cărcări electrice. Vîntul a suflat slab 
pină la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 16 grade la Intorsu- 
ra Buzăului șl 27 de grade la Chișineu- 
Crlș. In București : Vremea s-a încălzit 
ușor. Cerul a fost variabil. Vîntul a su
flat in general slab. Temperatura aeru
lui la ora 14 a fost de 25 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
și 29 Iunie. In țară : Vreme relativ 
caldă. CeruJ va fi schimbător. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea șl caracter de 
aversă însoțite de descărcări electrice 
tn vestul țării și în zonele de deal șl 
de munte. Vîntul va sufla slab pină la 
potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 șl 18 grade, izolat mal 
coborite în estul Transilvaniei, Iar cele 
maxime Intre 22 și 30 de grade. Izolat 
condiții de grindină. In București : 
Vreme relativ caldă. Cerul va fi varia
bil, favorabil aversei de ploaie după- 
amiază. Vîntul va sufla slab pină la 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Excelenței Sale DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

Cea de-a XVII-a aniversare a proclamării Independenței de stat Iml 
oferă plăcutul prilej ca, în numele poporului român și al meu personal, 
să adresez poporului malgaș, Consiliului Suprem al Revoluției și Guvernu
lui Republicii Democratice Madagascar, precum șl dumneavoastră cele mal 
sincere felicitări și urări de noi succese pe calea progresului și bunăstării.

Poporul român privește cu multă simpatie eforturile poporului malgaș 
pentru dezvoltarea economică și socială independentă a țării, pentru edi
ficarea unei vieți libere și prospere.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre se vor dezvolta continuu, tn Interesul reciproc, 
al luptei pentru Instaurarea unei noi ordini politice șl economice Interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

___ MADAGASCARUL PE CALEA___  
ÎNNOIRILOR DEMOCRATICE

încă în epoca desco
peririlor geografice, 
insula Madagascar — 
„micul continent" în- 
tilnit de navigatori la 
răsărit de Africa. în 
drumul lor spre Indii 
— s-a bucurat de re- 
numele de „insula co
morilor". Intr-adevăr, 
subsolul său este bo
gat în grafit, mine
reuri de fier, crom și 
uraniu, iar fertilele 
sale terenuri agricole 
oferă recolte abunden
te de orez, cafea, tres
tie de zahăr și. îndeo
sebi. plante aromate 
(Madagascarul este cel 
mai mare exportator 
de vanilie pe plan 
mondial).

Decenii de-a rîndul, 
resursele materiale ale 
țării au fost exploata
te de colonialiști. La 
26 iunie 1960, poporul 
insulei își cîștigă inde
pendenta politică. Mo
nopolurile străine au 
continuat Insă să de
țină poziții-cheie în e- 
conomia și finanțele 
statului, angrenîndu-1. 
totodată, intr-un one
ros acord militar. Ca 
urmare, a fost declan
șată bătălia pentru 
cîștigarea „celei de-a

doua Independențe", 
care a marcat succese 
importante: abolirea,
în 1972, a regimului 
neocolonialist, precum 
și adoptarea, la sfîrși- 
tui anului 1975. în ca
drul unui referendum, 
a „Cartei revoluției 
socialiste", veritabil 
document-program al 
noii administrații, cu- 
prinzînd un șir de 
măsuri menite să con
ducă la înfăptuirea 
unor prefaceri social- 
economice Înnoitoare, 
la valorificarea resur
selor naționale in in
teresul progresului ță
rii. In prezent, potrivit 
statisticilor oficiale, 
statul malgaș contro
lează 61 la sută din 
economia națională 
(față de numai 13 la 
sută In 1975). Efortu
rile prioritare ale gu
vernului de la Anta
nanarivo vizează. in 
continuare, creșterea 
și diversificarea pro
ducției agricole, pe 
baza încurajării pro
cesului de cooperativi
zare; de asemenea, se 
conturează proiecte de 
amploare în sectorul 
industrial, cum ar fi

PHENIAN Apel la solidaritate cu lupta 

poporului coreean pentru unificarea patriei
PHENIAN 25 (Agerpres). — Co

mitetul Central al Frontului Demo
cratic pentru Reunificarea Patriei 
și alte organizații politice și obștești 
din R.P.D. Coreeană au lansat un 
apel comun popoarelor iubitoare de 
pace din întreaga lume prilejuit de 
„Luna de solidaritate cu lupta po
porului coreean pentru unificarea in
dependentă și pașnică a patriei".

Au trecut 24 de ani de la încetarea 
focului in Coreea — se spune în 
apel — dar armistițiul nu a fost 
transformat într-o pace durabilă, 
tensiunea persistă iar țara nu a 
fost încă reunificată. Aceasta se da- 
torește amestecului forțelor din afară 
în treburile interne ale țării noas
tre. Pentru ca pericolul de război 
să fie înlăturat din Coreea, iar in
dependența și reunificarea pașnică 
să fie realizate trebuie retrase 
trupele străine aflate în Coreea de 
Sud. Coreea de Sud nu are nimic de 
a face cu securitatea Statelor Unite 
și de aceea nu există nici un temei 
pentru staționarea de trupe ameri
cane în Coreea de Sud. împotriva 
dorinței poporului coreean. Dacă 
S.U.A. doresc cu adevărat pacea în 
Coreea vor trebui să răspundă la 

construirea unui mare 
baraj hidroenergetic.

Pe plan extern. Re
publica Democratică 
Madagascar promovea
ză colaborarea cu ce
lelalte state africane, 
cu toate țările lumii, 
fără deosebire de o- 
rinduire social-politică. 
In acest cadru, relați
ile de prietenie și coo
perare româno-malga- 
șe cunosc o dezvoltare 
continuă. Un puternic 
impuls in evoluția po
zitivă a acestor rela
ții l-au dat convorbi
rile prilejuite de In- 
tilnirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu 
șeful statului malgaș, 
Didier Ratsiraka. A- 
cordurile încheiate In
tre cele două țări con
cretizează dorința co
mună de a extinde șl 
diversifica cooperarea 
bilaterală, pe baze e- 
chitabile, reciproc a- 
vantajoase, In intere
sul ambelor popoare, 
al dezvoltării legătu
rilor Intre toate for
țele progresiste con
temporane, al cauzei 
colaborării și păcii în 
lume.
Viorel POPESCU

propunerea R.P.D. Coreene pentru 
semnarea unui acord de pace. Sta
tele Unite trebuie să-și retragă fără 
întîrziere trupele și armele de dis
trugere, inclusiv armamentul nucle
ar din Coreea de Sud și să nu mai 
încurajeze clica marionetă sud-core- 
eană în manevrele sale provocatoa
re de război și în suprimarea drep
turilor democratice ale populației.

Chemăm guvernele tuturor țărilor 
iubitoare de pace și popoarele lumii 
să exprime ferma solidaritate cu po
porul coreean în lupta dreaptă pen
tru Încetarea amestecului forțelor 
din afară și pentru realizarea reu- 
nificării independente și pașnice a 
țării — se arată în Încheierea do
cumentului transmis de agenția 
A.C.T.C.

★
ALGER 25 (Agerpres). — Sîmbătă 

s-a deschis la Palatul Națiunilor din 
Alger prima reuniune a Comitetu
lui internațional de legătură pentru 
acțiunea de solidaritate cu poporul 
coreean. Acest comitet a fost creat 
de Conferința mondială pentru reu
nificarea independentă și pașnică a 
Coreei, care a avut loc in luna 
februarie a.c. la Bruxelles.

IHIDIIIIIIHIII
in spiritul umanismului

Cronica actualității politice interne 
din această săptămînă înscrie ca un 
eveniment de importantă deosebită 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. care a examinat o 
serie de probleme complexe privind 
transpunerea in viată a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al Xl-lea al 
partidului atit in domeniul dezvoltă
rii economico-sociale. cit si al rela
țiilor internaționale.

Faptul că ridicarea bunăstării ma
selor constituie telul suprem al po
liticii partidului s-a vădit odată mai 
mult și prin adoptarea, de către Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a proiectului de Lege privind 
pensiile de asigurări sociale de stat 
și asistența socială. După cum se știe, 
semnificațiile prevederilor proiectului 
de lege au fost pe larg comentate in 
paginile presei ; subliniem aci. încă o 
dată, caracterul profund umanist al 
noii reglementări, grija pe care o e- 
vidențiază pentru asigurarea unei e- 
xistențe demne tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, pentru desfășurarea 
unei activități productive îndelun
gate, potrivit capacităților fiecăruia, 
preocuparea pentru aplicarea exem
plară și, in acest domeniu, a princi
piilor eticii si echității socialiste.

Învățămîntul — 
în concordanță 

cu cerințele vieții 
economico-sociale

In cadrul preocupărilor pe care le 
manifestă statornic conducerea parti
dului pentru aplicarea Programului 
de măsuri privind activitatea ooli- 
tico-ideologică și cultural-educativă. 
o deosebită atenție a fost acordată 
perfecționării invățămintului liceal, 
profesional și celui superior. Noile 
măsuri adoptate pun pregnant in 
evidentă, o dată in plus, caracterul 
dinamic, profund creator al politicii 
partidului nostru, care în spiritul con
cepției materialismului dialectic și is
toric. pe baza studierii aprofundate a 
realităților. acționează sistematic 
pentru înlăturarea a ceea ce devine 
perimat ,și nu mai corespunde cerin
țelor vieții economico-sociale. spri
jină și promovează noul in toate do
meniile de activitate. Și poate că in 
nici un alt sector al vieții sociale 
promovarea curajoasă a noului nu se 
ridică cu mai multă stringentă ca in 
învătămlnt — domeniu în care, du
rata îndelungată a pregătirii cadre
lor de specialiști, ca si rapiditatea 
acumulării de noi cuceriri ale cu
noașterii umane impun o perspectivă 

clară, o justă sesizare a exigentelor 
pe care le ridică viitorul.

Tocmai avind in vedere unul din 
obiectivele fundamentale stabilite de 
Congresul al Xl-lea — făurirea, in 
perspectiva următorilor 10—15 ani. a 
unei economii moderne, dezvoltata 
multilateral, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei si tehnicii — 
partidul a preconizat un întreg an
samblu de măsuri, de natură să 
asigure organizarea și funcționarea 
celor trei verigi de bază ale sistemu
lui nostru de invătămint — liceal, 
profesional și superior — in deplină 
concordanță cu dezvoltarea econo- 
mico-socială a tării, cu exigentele re
voluției tehnico-stiintifice. cu cerin
țele reale de cadre ale diferitelor 
domenii de activitate. Ceea ce se 
urmărește este mai ales orientarea 
mai temeinică a tinerei generalii 
către munca oreatoare de bunuri ma
teriale. concomitent cu ridicarea ni
velului calitativ al pregătirii.

In condițiile cînd astăzi in Occident 
se vorbește de o adevărată „dramă a 
tineretului", determinată de uriașele 
dificultăți pe care le întâmpină 
absolvenții diferitelor forme ale in- 
vătâmintului de a participa la o ac
tivitate socială utilă. în tara noastră, 
încă Ia terminarea învățământului 
obligatoriu de 10 ani. tinerii se vor 
putea incadra în producție, ca prac
ticantă Iar prin continuarea studiilor 
in treapta a doua liceală sau in 
invătămintul profesional, el vor do- 
bindi efectiv pregătirea de speciali
tate și calificarea într-o meserie, pu
țind apoi să lucreze sau să 
studieze mai departe în învătămîntul 
superior, care va fi si el tot mai 
bine adaptat necesităților economiei 
naționale si ale vieții sociale în ge
neral. Se creează astfel condiții pen
tru formarea de cadre de speciali
tate mai bine pregătite, pentru creș
terea generală a gradului de califi
care a forței de muncă, pentru acce
lerarea progresului general al socie
tății.

Muncă rodnică 
pe toate fronturile 

activității economice
Zilele săptămînii viitoare coincid 

cu încheierea primei jumătăți a ce
lui de-al doilea an al cincinalului. 
Apropierea acestui semnificativ mo
ment de bilanț, in condițiile cînd ne 
mai desparte puțin timp de un eve
niment Important în viata politică si 
economică a tării — primul Congres 
al consiliilor oamenilor muncii — 
a determinat intensificarea ac
tivității tuturor colectivelor de 
muncă din economie. Sensul efor
turilor oamenilor muncii l-au consti
tuit îndeplinirea integrală și de

pășirea prevederilor planului pe 
primele șase luni ale anului. Știrile 
sosite la redacție din județele care 
au raportat realizarea în avans a 
prevederilor planului de producție — 
Cluj, Covasna, Suceava, Neamț, 
Hunedoara, Iași, Bacău, Alba — 
atestă că. în spiritul orientărilor tra
sate de conducerea partidului, o 
atenție deosebită a fost acordată afir
mării puternice a factorilor calitativi, 
de eficiență, ai dezvoltării economice 
— creșterea susținută a productivită
ții muncii, folosirea intensivă a ca
pacităților de producție si a timpului 
de lucru, reducerea cheltuielilor ma
teriale. înnoirea sl diversificarea pro
ducției. îmbunătățirea calității pro
duselor.

Dat fiind faptul că pe alocuri se 
mențin rămîneri In urmă în reali
zarea unor produse importante, se 
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impune o și mai puternică mobiliza
re a eforturilor, în cele cîteva zile 
care au mai rămas pînă la sfîrșitul 
lunii, pentru lichidarea tuturor res
tanțelor, economia națională scontînd 
pe întreaga structură de producție 
planificată.

Cu hărnicie s-a muncit si oe șan
tiere. inregistrindu-se în săntămina 
pe care o încheiem o intensificare a 
ritmului de lucru, ceea ce a permis 
recuperarea unor restante. Marele 
volum de lucrări ce trebuie efectuat 
in continuare imnune ca fiecare zi. 
fiecare ceas bun de lucru să fie fo
losite din plin de către constructori 
și montori, pentru ca ritmul de 
muncă să se accelereze în continuare, 
asigurîndu-se realizarea tuturor 
obiectivelor propuse. De asemenea, 
trebuie combătute tendințele unor 
factori din domeniul investițiilor de 
a tergiversa deschiderea noilor șan
tiere.

In agricultură, timpul prielnic din 
această săptămînă a permis si lucră
torilor ogoarelor să muncească cu 
spor la întreținerea culturilor, să 
treacă ne scară largă la recoltatul 
păioaselor si însămînțarea culturilor 
duble.

De pe acum se conturează clar 
premisele obținerii unor recolte bune 
la toate culturile, ceea ce sporește și 
mai mult răspunderile oamenilor 
muncii de pe ogoare. In condiți
ile deosebite din ultimul timp 
— umiditate sporită, imburuienarea 

puternică a culturilor — se impune 
o și mai intensă muncă pentru a se 
evita orice pirdere de recoltă, efec- 
tuind în timpul optim lucrările de 
întreținere și recoltare. în fața lucră
torilor din agricultură se află mobi
lizatorul obifectiv formulat de re
centul Congres al țărănimii — reali
zarea unei producții superioare pro- 
ducției-record înregistrate anul tre
cut.

Adîncirea colaborării 
cu țările socialiste — 
preocupare centrală
In domeniul activității internațio

nale a țării noastre, evenimentul 

dominant al săptămînii l-au con
stituit convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, 
prilejuite de vizita de prietenie a 
delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Cehoslova
ce si soldate cu rezultate deose
bit de rodnice — așa cum se arată și 
in comentariul distinct pe care-1 pu
blicăm în acest număr al ziarului.

Suita contactelor oficiale cu con
ducerile de partid si de stat din 
R. D, Germană. R. P. Ungară. R. S. 
Cehoslovacă. pentru a ne referi 
doar la cele din ultimul răstimp, 
reflectă preocuparea constantă a 
partidului și statului nostru, a to
varășului Nicolae Ceaușescu per
sonal. pentru transpunerea in viată 
a orientărilor Congresului al Xl-lea 
privind adîncirea prieteniei si cola
borării frățești cu toate statele so
cialiste. Această preocupare își gă
sește expresie și în contribuția ac
tivă pe care România o aduce. îm
preună cu celelalte state membre 
ale C.A.E.R., la realizarea „Progra
mului complex", in scopul progre
sului mai rapid al fiecărei economii 
naționale, al egalizării nivelurilor de 
dezvoltare și intăririi forțelor mon
diale ale socialismului.

In acest spirit a acționat, tara noas
tră si la sesiunea de Ia Varșovia (a 
XXXI-a) a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc (C.A.E.R.). care a 
abordat probleme ale lărgirii coope
rării între statele membre în do

menii de mare însemnătate — ca 
resursele energetice, de combustibili 
si materii prime, construcția de ma
șini. precum si alte importante ra
muri ale vieții economice. Pornin- 
du-se de la propria experiență a tă
rii noastre — unde încă din perioa
da cincinalului trecut a fost elabo
rată o politică energetică de largă 
perspectivă, bazată pe valorificarea 
maximă a resurselor interne și. con
comitent, realizarea unor consumuri 
raționale — in cuvintarea rostită 
la sesiune de primul ministru al 
guvernului român s-a exprimat 
punctul de vedere potrivit căruia 
odată cu intensificarea măsurilor 
pe planul fiecărei țări se impune 
să se întreprindă noi acțiuni con
crete de cooperare între țările 
membre ale C.A.E.R.. pe baza unui 
program special vizînd solutionarea 

efectivă a problemelor care privesc 
necesitățile mereu crescinde de com
bustibili, energie și materii prime.

Paralel cu adîncirea legăturilor 
frățești cu țările socialiste. România 
acționează totodată pentru extinde
rea colaborării cu țările în curs de 
dezvoltare, cu celelalte state ale 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială — un exemplu edificator o- 
ferindu-1 evoluția continuu ascen
dentă a raporturilor româno-iraniene. 
pregnant reliefată și de actuala vi
zită in țara noastră a ministrului de 
externe al Iranului.

Abordare dinamică 
a problemelor 

securității europene
La încheierea primei decade de la 

înceoerea intilnirii de la Belgrad a 
reprezentanților statelor participante 
Ia Conferința general-europeană. ob
servatorii apreciază atmosfera pozi
tivă. de lucru, in care a debutat ac
tivitatea. remarcind însă, totodată.
că aceasta 
acum în 
Dezbaterile 
de zi a

nu s-a concretizat pînă 
progrese Substanțiale, 
privitoare la ordinea 
reuniunii propriu-zise

din toamnă nu denotă încă un
consens general cu privire la rolul 

sl misiunea ce revin reuniunii pro
priu-zise programate pentru toamnă ; 
nu s-a renunțat încă la intenția de 
a rezerva acesteia prerogative de 
„tribunal", așa cum nu au lipsit nici 
tentative de a reînvia, în cadrul 
dezbaterilor, practici ale politicii 
de bloc. Firește, o asemenea a- 
bordare nu este de natură să favo
rizeze progresul lucrărilor. în legă
tură cu aceasta, are o importanță 
esențială faptul că, în rândurile parti- 
cipanților ciștigă tot mai mult teren 
ideea că Actul final nu poate fi con
ceput intr-un mod static, imobilist, 
ci ca o bază bună de pornire pentru 
continuarea și dezvoltarea procesului 
de destindere și făurire a securității 
pe continent, prin măsuri concrete, 
îndreptate spre aceste obiective.

Tocmai în acest sens România se 
situează ferm pe poziția că viitoarea 
reuniune nu trebuie să ducă Ia con
fruntări, ei, desfășurîndu-se potrivit 
normelor democratice convenite la 
Helsinki, să adopte măsuri concrete, 
efective, de natură să asigure trans
punerea in viață a Actului final — 
în integralitatea lui — să adincească 
procesul destinderii și al securității 
europene. Ecoul pozitiv al proiectu
lui prezentat de un șir de țări eu
ropene — care preconizează o ordine 
de zi de natură să răspundă obiecti
velor stabilite în Actul final, precum 
și sil amendamentelor României pri
vind examinarea unor propuneri 
concrete pentru întărirea securității 
și dezvoltarea cooperării in Europa, 
asigurarea continuității prin crearea 
unor grupuri de experți — îndreptă
țește convingerea că tendințele 
realiste, spiritul de conlucrare vor 
prevala și în cadrul actualelor 
dezbateri de la Belgrad.

De altfel, cerința adincirii cursu
lui spre destindere in Europa a fost 
relevată și de dialogul la nivel 
înalt franco-sovietic, desfășurat la 
Paris. înscrierea in documentele 
adoptate cu acest prilej a cerinței ca 
dezvoltarea spiritului destinderii să 
fie promovată prin respectul față de 
independenta și suveranitatea națio
nală. prin luarea în considerare a 
punctelor de vedere și intereselor 
altor state și să nu fie frînată- de 
considerentele politicii de bloc — 
subliniază o dată mai mult că noile 
principii ale relațiilor internaționale 
se bucură de tot mai largă recu
noaștere internațională.

Noua ordine economică 
internațională — 

cerință stringentă
Dezbaterile din această săptămînă 

dintr-un șir de foruri internaționale 
— fie că este vorba de Conferința 

O.N.U. asupra dreptului mării, de 
sesiunea de la Geneva a Consiliului 
de administrație al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), sau de sesiunea de la 
Manila a Consiliului Mondial al Ali
mentației — au avut ca o trăsătură 
comună sublinierea necesității de a 
se intensifica eforturile pentru solu
ționarea problemelor legate de lichi
darea subdezvoltării și a decalajelor 
dintre tarile bogate și țările sărace. 
Ultima dintre reuniunile amintite 
pune în evidentă poate cea mai cruda 
dintre realitățile „lumii a treia": 
foametea. în dezbateri s-a pornit de 
la un document al consiliului în care 
se arată că. in pofida bunelor inten
ții manifestate la Conferința mondia
lă de la Roma din 1974, „pină in 
prezent, nici un sistem de securitate 
alimentară mondială n-a fost stabi
lit; nu s-a realizat nici un progres pe 
calea ameliorării nutriției", in con
cluzie, subliniindu-se că „eliminarea 
foametei și malnutritiei reclamă im
portante modificări cu caracter so
cial, economic și politic". Este tocmai 
punctul de vedere al partidu
lui nostru care consideră că proble
ma alimentației poate și trebuie 
să-și găsească soluția in cadrul edi
ficării noii ordini economice și po
litice mondiale. Important este ca și 
în acest domeniu să se treacă neîn
târziat de la declarații de bune in
tenții la fapte, la realizări concrete, 
prin conjugarea eforturilor tuturor 
statelor.

Noile atacuri ale Rhodesiei Împo
triva Mozambicului, reprimarea sin- 
geroasă a manifestațiilor antiapart- 
heid în Republica Sud-Africană, alte 
acte de încălcare a drepturilor națio
nale ale popoarelor din Africa 
australă subliniază o dată mai mult 
anacronismul politicii duse de re
gimurile rasiste din această regiune, 
pericolul pe care ea o reprezintă 
pentru pacea în Africa și in lume. 
România si-a alăturat din nou glasul 
de protest și condamnare a acestor 
acțiuni, manifestîndu-și ferm solida
ritatea activă cu mișcările de elibe
rare din Republica Sud-Africană, 
Rhodesia, Namibia.

In general, se poate aprecia că 
niciodată pe arena mondială nu s-a 
manifestat o condamnare atit de ge
nerală si fermă a rasismului.

★
Este un motiv de vie satisfacție a 

constata că evenimentele săptămînii 
încheiate ilustrează din nou justețea 
pozițiilor partidului și statului nos
tru în marile probleme ale vieții In
ternationale. efortul lor constant li 
perseverent pentru soluționarea aces
tora în interesul popoarelor, al fău
ririi unei lumi mai drepte si mai 
bune.

Ioan ERHAN
Ion FÎNTINARU
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La Atena a apărut plenara C. C. al P. S. U. G.:

O nouă lucrare dedicată României
și președintelui Nicolae Ceausescu:
„DEMIURGUL ROMÂNIEI NOI"
ATENA 25 (Agerpres). — 

Recent, în capitala Republi
cii Elene a văzut lumina 
tiparului, la editura „Do- 
rikos“, o nouă lucrare în 
limba greacă dedicată 
României și șefului sta
tului român, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
intitulată sugestiv „DEMI
URGUL ROMÂNIEI NOI".

Volumul a fost prezentat 
vineri seara în marea sală 
de festivități a primăriei 
din Atena, unde a avut loc 
prima manifestare publică 
a Casei de cultură a priete
niei greco-române.

Au asistat doamna Ioanna 
Tsatsos, soția președintelui 
Republicii Elene, Constan
tin Trypanls, ministrul cul
turii și științelor. Evan- 
ghelos Averoff Tositsa, 
ministrul apărării naționa- 

< le, Constantin Konofagos, 
ministrul industriei, N. 
Kranldlotls, decanul corpu
lui diplomatic din Atena, a- 
cademicleni, oameni de cul
tură șl artă, reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri, 
ziariști, un numeros public.

După cuvîntul de deschi
dere, rostit de Petros Ha
ris, președintele Academiei 
ateniene, celebrul compozi
tor Mikls Theodorakis a 
prezentat cartea lui Theo
doras Katrivanos, membru 
al Comitetului Executiv al 
conducerii E.D.A., „Demi
urgul României nd", dedi
cată vieții și activită
ții tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în strînsă împle
tire cu Înfăptuirile poporu
lui român pe calea edifică
rii noii societăți, intr-o 
amplă expunere, vorbitorul 
a înfățișat trăsăturile esen
țiale ale personalității se
cretarului general al P.C.R., 
lupta sa înflăcărată de re
voluționar și patriot pentru 
eliberarea socială și națio
nală a poporului român, 
pentru construirea socialis
mului și ridicarea Româ
niei în rîndurile țărilor a- 
vansate ale lumii. Mikis 
Theodorakis a relevat în 
mod deosebit spiritul mili
tant ce caracterizează bo
gata activitate desfășurată 
pe plan internațional de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, aportul său deo
sebit la democratizarea re
lațiilor interstatale, lupta 
sa neobosită pentru pace, 
securitate și cooperare în 
Balcani, în Europa și în în
treaga lume, pentru edifi
carea unei noi ordini po
litice și economice mondia
le. A fost reliefată, de ase
menea, contribuția remar
cabilă a conducătorului 
României socialiste la dez
voltarea relațiilor de priete
nie între România și Gre
cia.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : „Ca om de cultură 
și artă elen, aduc omagiul 
meu bogatei culturi româ
nești și reprezentanților 
săi, iar ca om politic aș 
vrea să exprim admirația 
mea profundă pentru con
secvența și spiritul de răs
pundere cu care poporul 
român, în frunte cu condu
cătorul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu, iși înal
ță astăzi țara, bazindu-se 
pe principiile păcii, priete
niei și colaborării între po
poare. Un asemenea popor 
și un asemenea conducător 
cred că pot să constituie 
un exemplu și pentru alte 
popoare ale lumii".

în același cadru, istoricul 
Leandros Vranoussis a pre
zentat cartea „Aforisme și 
cugetări" a președintelui 
Republicii Elene, acad. 
Constantin Tsatsos, apărută 
recent la București.

Luînd cuvîntul în încheie
re, ambasadorul României 
la Atena, Ion Brad, a mul
țumit inițiatorilor acestei

trăsături de penel diagra
ma politică a lumii de 
azi și înlăuntrul ei să 
plasez România, cu glasul 
ei propriu și cu propria ei 
entitate națională. Nu spun 
nici o noutate dacă afirm că 
acest glas și această entita
te sint astăzi cunoscute in 
lume tocmai prin glasul 
omenesc atit de specific și

B.KATPfHANOY
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reuniuni și' a prezentat pe 
larg politica culturală a 
partidului și statului nostru, 
concepția și principiile a- 
șezate de președintele 
Nicolae Ceaușescu la baza 
schimburilor de valori spi
rituale între popoare.

★
Expllcînd In capitolul 

„Cum s-a născut ideea a- 
cestei cărți" motivațiile 
profunde care l-au de
terminat să scrie volumul, 
autorul, Theodoros Katriva- 
nos, arată că lucrarea re
prezintă „un omagiu cald 
adus vieții și activității 
unui brav bărbat de stat și 
conducător din lumea con
temporană, țării sale minu
nate, prieteniei tradiționa
le dintre Grecia și Româ
nia". Aceste motivații sint 
relevate pe larg și în pre
fața volumului, semnată de 
marele și regretatul scriitor 
Menelaos Ludemis, care a 
trăit mulți ani în România, 
pe care a considerat-o a 
doua sa patrie : „Dedic a- 
ceastă prefață ospitalierei 
case a României, familiei 
România șl conducătorului 
ei, Nicolae Ceaușescu... în- 
cepind această scurtă intro
ducere, nu am intenția de 
a descrie nici peisajul na
tural, nici pe cel omenesc, 
deși ambele sint atit 
de fermecătoare ! Am pre
ferat să redau în scurte

prin politica înțeleaptă a 
conducătorului țării româ
nești. Acest spirit și-a aflat 
Întruchipare in personali
tatea șefului statului român, 
un patriot Înflăcărat, care 
este astăzi purtătorul Idei
lor politice ale strămoșilor 
săi. de la Deeebal la Ale
xandru Ioan Cuza, de la 
Nicolae Bălcescu la Mihail 
Kogălniceanu, la Nicolae 
Iorga și Ia atlția eroi care 
și-au jertfit viața pentru 
deșteptarea românilor".

Și autorul prefeței con
chide :

„Noi, grecii, ne expri
măm cu toții admirația fată 
de Nicolae Ceaușescu. acest 
om neostenit, acest condu
cător exceptional.... acest 
prieten sincer al Greciei, 
acest patriot Înflăcărat a! 
tării sale, care s-a aflat 
uneori cu pieptul dezvelit 
în fata pericolelor si furtu
nilor. Dar el a știut să le 
înfrunte pe toate, cu multă 
demnitate și curaj, ca un 
adevărat conducător român, 
ca un adevărat conducător 
comunist, liber în gîndirea 
sa. liber în acțiunile sale".

După o scurtă prezentare 
a României. cartea este 
structurată în capitolele te
matice în care viața și ac
tivitatea de patriot și re
voluționar a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sint tra
tate în împletire organică 
cu momentele hotăritoare

din istoria contemporană a 
tării noastre. O suită de 
capitole sînt dedicate pre
zentării ample a politicii 
externe dinamice și con
structive promovate de 
partidul și statul nostru, re- 
levîndu-se rolul determi
nant și contribuția directă 
de o excepțională însemnă
tate. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea si 
transpunerea în viată a 
principalelor acțiuni și ini
țiative ale României pe 
arena Internațională.

Alături de bogăția de 
date și informații pe care 
o aduce cititorului elen 
despre politica internă și 
externă a României, des
pre viata și realizările po
porului român, despre acti
vitatea și personalitatea ex
cepțională a șefului statului 
român, cartea ..Demiurgul 
României noi“ are meritul 
de a scoate în relief meto
dele de conducere și stilul 
de lucru novatoare, profund 
democratice și umaniste, 
pe care secretarul general 
al P.C.R. îe-a promovat și 
transpus în viată cu o ne
abătută consecventă.

„Ca secretar general al 
P.C.R. — se subliniază 
în lucrare — Nicolae 
Ceaușescu are posibilitatea 
să ia contact cu realitățile 
vieții, să rezolve probleme
le pe care Ie ridică zilnic 
viața, dovedind in toate îm
prejurările o deosebită 
capacitate și pricepere. 
Ceaușescu este un om di
namic, perseverent, plin de 
optimism, chiar in cele mai 
grele momente, neobosit, 
crezînd cu fermitate în vic
toria socialismului in 
România. Este aspru cu 
dușmanii poporului și plin 
de omenie și grijă față dc 
oamenii muncii. Ceaușescu 
este un exemplu viu al cre
zului său. El merge ferm pe 
terenul tare al realității. 
Crede în respectul tovără
șesc. reciproc, și în respec
tarea principiilor vieții in
terne de partid. Se declară 
mereu pentru reînnoirea 
gindirii, în pas cu rapida 
transformare a lumii con
temporane".

în încheierea volumului, 
T. Katrivanos arată: „Car
tea de fată constituie o 
prezentare sintetică a ac
tivității politice a conducă
torului României, desfășu
rată în cadrul unei epoci 
revoluționare, plină de în
făptuiri deosebite, epocă 
pe care el o personifică și 
o exprimă în cel mai 
înalt grad. Scriind despre 
Nicolae Ceaușescu. scriind 
despre Partidul Comunist 
Român, scriem despre po
porul prieten român, care 
isi construiește cu mult 
succes o viată nouă".

Străbătută de sentimente 
de prietenie si prețuire 
fată de România si șeful 
statului român. cartea 
..Demiurgul României noi“ 
are. alături de semnifica
ția unui eveniment edito
rial de prim ordin, si pe 
aceea a unei contribuții 
însemnate la mai buna cu
noaștere de către opinia 
publică din Grecia a poli
ticii interne si externe a 
tării noastre, a personali
tății eminente a conducă
torului partidului si statu
lui nostru, la întărirea re
lațiilor de prietenie, stimă 
si respect reciproc dintre 
popoarele român si elen.

înaltă apreciere a rezultatelor vizitei 
delegației de partid și de stat conduse

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
BERLIN 25 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc cea de-a Vl-a Plenară 
a Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania. Ger
hardt Griineberg. membru al Birou
lui Politic si secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. a prezentat raportul Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G. pri
vind unele probleme ale situației in
ternaționale. relațiile externe 
R.D. Germane, probleme ale 
voltării economice si sociale a 
Si ale vieții interne

„Cu citeva zile 
arată în raport 
in capitala noastră 
Nicolae Ceaușescu. secretar general ai 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, care a efectuat o vizită oficială 
de prietenie in R.D. Germană. în 
fruntea unei delegații de partid și de 
stat. Această vizită a fost marcată de

ale 
dez- 
tării

de partid.
in urmă — se 

— am salutat 
pe tovarășul

concordanța de păreri a ambelor 
partide și guverne privind dezvol
tarea relațiilor noastre si problemele 
internaționale. Această vizită a rele
vat în mod elocvent că relațiile din
tre ambele partide si state se dez
voltă cu succes, in spiritul Tratatu
lui de prietenie, colaborare si asis
tență mutuală din 1972.

Ca rezultat al vizitei, au fost con
venite alte măsuri privind dezvol
tarea colaborării".

în cadru1 plenarei, Otfried Steger, 
membru al C.C. al P.S.U.G., ministru 
al industriei electrotehnice și electro
nice, a prezentat informarea privind 
aplicarea prevederilor celui de-al IX- 
lea Congres aS P.S.U.G. în domeniile 
electrotehnicii și electronicii.

în încheierea lucrărilor, C.C. al 
P.S.U.G. a aprobat cele două docu
mente prezentate.

ITALIA: Tratativele dintre formațiile

politice in faza finală

Alături de poporul Africii de Sud, solidari

pentru libertate și democrație!

Tratativele dintre partidele politi
ce italiene destinate să ducă la al
cătuirea unei platforme comune de 
guvernare au intrat vineri seara in 
Faza lor finală. La palatul Moneteci- 
tOrio din Roma, sediul Camerei De- 
putaților a Parlamentului italian, 
a avut loc prima din seria întîlniri- 
lor la nivel înalt a conducătorilor 
formațiilor politice din arcul con
stituțional, care are drept scop de
finitivarea acordului de principiu Ia 
care s-a ajuns săptăminile trecute.

Urmărite cu deosebit interes de 
opinia publică și de cercurile poli
tice, intîlnirile dintre formațiile po
litice mareînd trecerea de la actuala 
formă a abținerilor din parlament la 
susținerea directă a guvernului sînt 
menite să se repercuteze asupra 
raporturilor dintre partide, precum 
și dintre partide și guvern. Obser
vatorii remarcă, pe bună dreptate, 
faptul că desfășurarea acestor tra
tative reflectă depășirea. într-o anu
mită măsură, a discriminărilor la 
adresa Partidului Comunist Italian, 
ceea ce va permite celei de-a doua 
formații politice din tară să-si aducă 
o contribuție de prim ordin la rezol
varea problemelor importante cu 
care este confruntată tara. Firește că 
o asemenea contribuție ar putea spori 
si mai mult în oonditiile unei parti
cipări directe.

După opinia observatorilor, acordul 
dintre partide nu va avea consecințe 
directe asupra actualului guvern. 
„LA STAMPA" consideră că actua
lul cabinet își va putea continua e- 
xistența, în noile condiții, cel puțin 
pină în toamnă.

Firește, rămîne în continuare des
chisă problema garanțiilor politice 
menite, așa cum sublinia și în cursul 
întîlnirii de ieri secretarul general

al P.C.I., Enrico Berlinguer, să asi
gure aplicarea întocmai a înțelege
rilor convenite. Totodată, nu poate fi 
trecut cu- vederea nici faptul că în 
timp ce unele partide, cum ar fi 
democrația creștină, apreciază acor
dul drept un punct de sosire, altele 
sînt de părere că, dimpotrivă, aces
ta 
plecare. „Noi, comuniștii — 
acest sens ziarul „l’UNITA" 
tem primii care considerăm 
aflăm încă departe de acea 
politică de care țara are nevoie. A- 
cordul care se profilează oferă, fără 
indoială, prin amploarea și caracterul 
său novator, condiții pentru înfăp
tuirea de noi pași pe calea începută. 
In ce ne privește, vom continua să 
luptăm pentru o „veritabilă schim
bare".

deconstituie doar un punct 
scrie în 

— șin
ei ne 
cotitură

R.B.

Printr-o hotărîre a recentei Con
ferințe mondiale împotriva apart
heidului, rasismului și colonialis
mului în Africa australă, de la 
Lisabona, ziua de 26 iunie a fost 
stabilită ca „Ziua libertății Africii 
de Sud". Este un nou prilej pentru 
opinia publică progresistă din 
treaga lume de a-și reafirma 
daritatea cu lupta populației 
africane pentru a pune capăt 
pririi rasiale și a trăi în demnitate 
intr-o țară liberă, democratică.

La ora actuală, după cum se 
știe, Republica Sud-Africană con
stituie o adevărată închisoare pen
tru populația de culoare, care este 
lipsită de cele mai elemen
tare drepturi. Orice încercare 
de a contracara politica de a- 
partheid și de a obține drepturi 
egale cu populația albă este re
primată cu cruzime. In prezent — 
se arată într-o declarație dată pu
blicității de Congresul Național A- 
frican — în R.S.A. se află in de
tențiune peste 500 000 persoane, 
dintre care 98 la sută din rîndurile 
populației de -culoare. Un mare nu
măr de băștinași, participanți la 
demonstrațiile antirasiale din ulti
mul an. au căzut sub gloanțele 
forțelor polițienești. în timpul ma
sacrului de la Soweto, din 1976, 
numărul morților s-a ridicat la 143, 
iar al răniților la peste 1 000. A- 
celeași metode sîngeroase de re
presiune și intimidare sînt folosite 
si în aceste zile împotriva mani- 
festanților de la Johannesburg, So
weto, Port Elisabeth etc.

Recenta conferință de la Lisabo
na a înfierat cu toată vigoarea fă
rădelegile rasiștilor sud-africani, 
atît în R.S.A. cît și în celelalte te
ritorii aflate sub controlul lor. pro
vocările puse la cale împreună cu 
Rhodesia împotriva tinerelor state 
independente vecine.

în spiritul politicii sale principi
ale de solidaritate activă cu lupta 
popoarelor din Africa pentru do- 
bîndirea și consolidarea indepen
denței și suveranității naționale, 
pentru dreptul lor de a fi deplin

în- 
soli- 
sud- 
asu-
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stăpine pe propria soartă, pentru 
abolirea oricărei forme de do
minație străină, România so
cialistă a condamnat și condamnă 
cu hotărîre politica colonialistă de 
apartheid și discriminare rasială 
a regimului de la^ Pretoria, mani- 
festîndu-și sprijinul consecvent 
față de cauza dreaptă a poporului 
oprimat al Africii de Sud. Această 
poziție și-a găsit expresie în do
cumentele partidului și statului 
nostru, în activitatea desfășurată 
de țara noastră la O.N.U. și în alte 
foruri internaționale, a fost cu tă
rie reafirmată cu ocazia intîlniri- 
lor pe care secretarul general al 
partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, le-a 
avut cu conducătorii mișcărilor de 
eliberare de pe continentul afri
can. inclusiv din Africa australă. 
„Condamnind cu fermitate politica 
de apartheid și de discriminare ra
sială, care reprezintă o sfidare la 
adresa umanității, o Încălcare fla
grantă a Cartei O.N.U., a celor mai 
elementare drepturi ale omului și 
constituie un grav pericol pentru 
pacea și securitatea internațională 
— se subliniază in recentul mesaj 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Conferinței de la Lisa
bona — România socialistă se pro
nunță in mod hotărit și acționeazf 
consecvent in sprijinul luptei popiV- 
lației din Africa de Sud pentru Ii’’ | 
bertate și democrație, pentru rea
lizarea dreptului său sacru la o 
viață liberă și demnă, de sine stă
tătoare".

în acest spirit, poporul . român 
își reafirmă și cu acest prilej so
lidaritatea deplină cu lupta popu
lației sud-africane împotriva ra
sismului, manifestîndu-și Încrede
rea în victoria cauzei sale drepte, 
astfel Incit pe pămîntul Africii să 
fie pentru totdeauna lichidate lan
țurile robiei, iar popoarele acestui 
continent să se poată dezvolta in 
mod liber, pe deplin stăpine pe 
propriile destine.

Nicolae N. LUPU

agențiile de presă transmit

VARȘOVIA 25 
Varșovia a avut 
roului Politic al 
cadrul căreia au 
aprobate prevederile preliminare ale 
planului de dezvoltare social-econo- 
mică a tării pe anul 1978. Concepția 
fundamentală a planului pe anul vii
tor o reprezintă îndeplinirea cu con
secventă a sarcinilor economice si so
ciale trasate de cel de-al VII-lea 
Congres al partidului, de plenarele a 
V-a și a Vl-a ale P.M.U.P.. în con
cordanță cu condițiile de dezvoltare 
din anii 1977 și 1978 — se arată în 
oomunicatul ședinței.

Biroul Politic a examinat, de ase
menea. problemele fundamentale ale 
balanței energetice și de combustibili 
a țării pină în anul 1990.

(Agerpres). — La 
loc o ședință a Bi- 
C.C. al P.M.U.P. în 
fost examinate si

Vizită. Tovarășul Petre Blajo- 
vici, ministru secretar de stat, șeful 
Departamentului Industriei Alimen
tare. însoțit de un grup de specia
liști. a efectuat, in perioada 20—25 
iunie, o vizită de lucru in Uniunea 
Sovietică. Cu acest prilej, au fost 
purtate convorbiri cu V.P. Lein, mi
nistrul industriei alimentare, A.A. 
Ișkov, ministrul economiei piscicole, 
V.I. Diomin, prim-adjunct al minis
trului industriei cărnii si laptelui, în 
cadrul cărora au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării colaborării bi
laterale între Departamentul Indus
triei Alimentare din țara noastră și 
ministerele sovietice respective. La 
încheierea convorbirilor au fost sem
nate protocoale si alte documente 
de colaborare directă cu ministerele 
sovietice de resort pe 1977—1978.

Cu prilejul Zilei indepen
denței Mozambicului, preșe~ 
dintele Samara Machel a relevat, 
într-un discurs, că poporul mozam- 
bican este ferm hotărît să apere cu
ceririle revoluției, să dea o ripostă 
fermă uneltirilor imperialiste. El a 
arătat, de asemenea, că se impune 
„realizarea integrală a directivelor 
economice și sociale ale celui de-al 
treilea Congres al FRELIMO". In 
acest sens el a subliniat necesitatea 
„creșterii producției și productivi
tății, planificarea justă a folosirii 
mijloacelor de producție și de trans
port și disciplinei in domeniul consu
mului".

dinea de zi a convorbirilor, infor
mează agenția A.N.O.p., au figurat 
probleme referitoare la politica ce
lor două partide, internaționala so
cialistă, relațiile dintre cele două 
țări, îndeosebi pe plan cultural, pre
cum si la alte chestiuni privind si
tuația internațională actuală.

La Tokio a fost lnflintat 1111 
oficiu de legătură al Corporației na
ționale de navigație oceanică a R.P. 
Chineze, în baza unui acord dintre 
guvernele celor două țări semnat la 
25 august anul trecut — informează 
agenția China Nouă.

)

Primele victime ale șomajului-întotdeauna imigranții ®
• în întreaga Europă occidentală - măsuri drastice pentru expulzarea muncitorilor străini
• „Conjurația patronilor": orice pretext devine bun în vederea concedierii „intrușilor" • 
Ce mai rămîne din cuvintele frumoase despre „ospitalitate", „egalitate" și drepturile omului?

In continuarea ciclului de articole consacrate soartei muncitorilor 
străini din Franța — care, intr-un fel sau altul, este tipică pentru soar
ta imigranților din toate țările occidentale — ziarul „LE MONDE" dez
văluie noi date și situații semnificative atestind că aceștia sint cel 
mai puternic loviți de actualele fenomene de criză. Reamintim că ex
trase din primul articol al ciclului amintit au fost publicate in „Scin- 
teia“ nr. 10837 din 23 iunie a.c.

Muncitorii străini: un „amortizor44 
pentru atenuarea crizei

Relevînd contribuția substanțială 
adusă la procesul productiv din ță
rile occidentale. în perioada dinain
tea crizei, de muncitorii străini, că
rora li se datorează in medie „un 
kilometru de șpsele din trei constru
ite. un autovehicul din patru si două 
locuințe din cinci", ziarul scrie :

După concedierile din sectorul si
derurgic. care au afectat îndeosebi 
pe imigranți, a fost conceput un plan 
mai vast, potrivit căruia un număr 
de circa 100 000 de muncitori străini 
urmează să fie „încurajați" printr-un 
„ajutor de repatriere" să se întoarcă 
în tara lor de origine. eliberînd 
astfel pentru muncitorii locali un 
număr egal de slujbe. în schimbul 
„ajutorului", care ar urma să nu de
pășească 10 000 de franci. MUNCI
TORUL IMIGRANT VA RENUNȚA 
DEFINITIV LA CARTEA SA DE 
MUNCA ȘI LA PERMISUL DE ȘE
DERE IN FRANȚA, ȚARA IN CARE 
NU VA MAI PUTEA REVENI NI
CIODATĂ.

Acest plan nu face decît să scoată 
Ia lumină faptul că imigranții sînt 
considerați ca un fel de „amortizor" 
menit să absoarbă socul crizei.

In fapt, este vorba de etapa 
finală a unui proces declanșat

Încă de mal mulți ani. După 
cum se știe, guvernele Europei 
occidentale au adoptat, unul 
după altul, măsuri de limitare 
severă a numărului dc munci
tori imigranți. încă din 1973. 
Germania Federală și Danemar
ca au hotărit să inchidă fron
tierele pentru muncitorii imi
granți care nu proveneau din 
țările Pieței comune. Pe de altă 
parte, in aceeași perioadă, in 
Franța erau emise două circu
lare prin care se adoptau mă
suri drastice impotriva imigran
ților clandestini, precum și pen
tru „disciplinarea fluxului mi- 
gratoriu".

în 1975, un raport efectuat de 
S.O.P.E.M.I. (Sistemul de observare 
permanentă a imigranților) constată 
accentuarea acestor măsuri restricti
ve (în esență de ordin politic, dar 
cu justificări în situația economică) 
cărora aparatul legislativ, juridic, ad
ministrativ Ie-a conferit un caracter 
permanent. Mai mult chiar, de doi 
ani încoace un sir de personalități 
ale patronatului și guvernului au 
dezvoltat ideea că plecarea. totală 
sau parțială, a imigranților ar con
tribui la rezolvarea problemei șoma
jului.

Cum aratd „condiția umanâ" a muncitorilor imigranți (fotografie din 
„Frankfurter Rundschau")

Resorbirea șomajului? 
Pe seama „salahorilor Europei44

încă din primele luni ale anului 
1976 au început să se facă auzite 
declarații mai mult sau mai puțin 
fanteziste, de genul : „în Franța nu

ar trebui să existe problema șoma
jului. întrucit avem un milion de 
șomeri și 1 800 000 de muncitori imi
granți". îndărătul acestei legături

Colaborarea tehnico-știin- 
țifîcă româno-ungară. Bu_ 
dapesta s-au desfășurat lucrările ce
lei de-a XX-a sesiuni a Subcomisiei 
de colaborare tehnico-științifică ro- 
mâno-ungară. La încheierea lucrări
lor, prof. I. Mînzatu, membru al Bi
roului Executiv al Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, șl 
dr. Gyorgy Ostrovski, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului Național pentru 
Dezvoltare Tehnică, au semnat un 
protocol de colaborare tehnico-știin- 
țifică, ce prevede extinderea conlu
crării în acest domeniu.

Comitetul pentru pace, 
colaborare și dezarmare 
din RJF. Germania a dat publi- 
cității o declarație în care critică ho- 
tărirea parlamentarilor de a spori 
cheltuielile militare ale tării. Comi
tetul adresează un apel opiniei pu
blice de a participa activ la campania 
ce se desfășoară în tară — sub lozinca 
„Să se pună capăt cursei înarmă
rilor !“.

Partidul Comunist Italian 
numără 1 781 000 membri — anunță 
ziarul „l’Unită", organul P.C.I., men- 
ționînd că numărul celor înscriși 
partid a crescut cu 120 000 față 
anul 1976.

in 
de

cu

IntîIn^rO. Mario Soares, secre
tar general al Partidului Socialist 
Portughez, primul ministru al Por
tugaliei. a conferit la Porto cu Fran
cois Mitterrand, prim-secretar al 
Partidului Socialist Francez. Pe or-

Comunicatul comun
privire la convorbirile dintre pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, și Moamer El Geddafi, 
șeful statului libian, arată că păr
țile și-au exprimat convingerea 
că pacea, securitatea și stabilitatea 
în Orientul Mijlociu nu pot fi reali
zate fără retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate si fără 
asigurarea drepturilor naționale legi
time poporului arab al Palestinei, S' 
clusiv formarea unui stat indepe. 
dent al Palestinei.

stabilite între numărul de șomeri șl 
acela de muncitori străin) activi (în 
prezent, de aproape două milioane) 
se ascunde o soluție de mare sim
plicitate : resorbirea șomajului pe 
seama acestor „salahori ai Europei".

Nu trece nici o săptămină care 
să nu aducă alte precizări pri
vind „noua politică privind imi
granții" — intreaga strategie 
desfășurată In ultima vreme 
demonstrind că masivele conce
dieri de muncitori străini din 
siderurgie nu alcătuiesc decit 
un element dintr-un plan mult 
mai vast. Caracterul selectiv al 
concedierilor practicate de pa
tronat se extinde și asupra altor 
sectoare. Astfel, in construcții și 
lucrările publice, din cele 13 000 
de concedieri efectuate din 1975 
11000 i-au afectat pe imigranți.

Pe de altă parte, ca mijloc di
rect de presiune pentru înlătu
rarea muncitorilor străini se 
propun și alte planuri, cum 
ar fi acela de a acorda sprijin 
guvernamental in domeniul in
vestițiilor numai acelor regiuni 
unde s-a împuținat substanțial 
numărul imigranților.

Cît privește „ajutorul de repa
triere" pentru sindicate si îndeosebi 
pentru secretarii centralelor C.F.D.T.

și C.G.T., însărcinați cu problemele 
imigranților, este vorba de o „înșe
lătorie". Potrivit acestora, în multe 
cazuri, sumele acordate vor fi. de 
fapt... inferioare sumei totale la 
care au dreptul in mod legal mun
citorii concediați I

întrebarea este: în ce măsură pro
blema șomajului poate fi rezolvată 
prin astfel de metode? Potrivit unui 
raport oficial elaborat de către o e- 
chipă ministerială, condusă de un 
înalt funcționar din Ministerul Eco
nomiei și Finanțelor, reducerea cu 
150 000 a numărului muncitorilor i- 
migranți (dintr-un , total de aproxi
mativ 1 900 000 cîți există la ora ac
tuală în Franța) în perioada 
1976—1980 se va traduce prin numai 
13 000 locuri de muncă suplimentare 
pentru muncitorii francezi, datorită, 
în primul rînd, decalajului care 
există intre salariile muncitorilor 
imigranți și cele ale muncitorilor 
francezi.

Din datele raportului reiese că nu 
corespund adevărului nici afirma
țiile că transferarea de către imi
granți a salariilor sau a economiilor 
lor în tara de origine ar contribui la 
dezechilibrarea balanței franceze de 
plăti. într-adevăr. aceste sume re
prezintă abia 3 la sută din ieșirile 
contabilizate în cadrul balanței de 
plăti.

La Ambasada română din Li
sabona a avut loc prezentarea 
Dicționarului româno—portughez 
și a Antologiei nuvelei românești, 
apărute in Portugalia. Au parti
cipat directorii editurilor „Es
tompa" și „Porto Editora". repre
zentanți ai M.A.E. și ai Radiote- 
leviziunii portugheze, scriitori.

Ambasadorul român la Lisa
bona. Marin Iliescu, prezentind 
cele două lucrări, a subliniat e- 
voluția continuă, pozitivă a re
lațiilor dintre cele două țări, in
tensificarea schimburilor cultu
rale bilaterale.

Cum este răsplătită
In fond, cum este răsplătită munca 

imigranților? La această întrebare, 
raportul se oprește asupra următoa
relor elemente : alocațiile pentru - fa
miliile imigranților sint mult infe
rioare alocațiilor pentru muncitorii 
localnici. Cotizațiile percepute sînt 
însă aceleași pentru muncitorii 
străini si pentru cei francezi — de 
unde rezultă un important excedent 
în favoarea patronatului. în ce pri
vește rambursarea asigurărilor pen
tru boală, ele sînt de asemenea, 
mult inferioare în cazul imigranți
lor. PE DE ALTĂ PARTE. MUN
CITORII STRĂINI, CARE NU RE

munca imigranților?
PREZINTĂ DECIT 11,3 LA SUTA 
DIN POPULAȚIA ACTIVĂ SALA
RIATĂ, SÎNT VICTIMELE A 22 LA 
SUTĂ DIN ACCIDENTELE DE 
MUNCĂ. Tot atît de inechitabilă 
apare și situația în domeniul edu
cației. Elevii străini reprezintă circa 
6,4 la sută din efectivele școlare 
dar lor le sînt destinate numai 4—5 
la sută din totalul chelțuielilor pen
tru învătămînt; anchetele sociale 
dezvăluie, ne de altă parte, marele 
număr de cazuri de repetenți și co- 
rigenti în rindul copiilor de imi
granți.

Sînt numai citeva fapte care demonstrează atitudinea discri
minatorie adoptată față de muncitorii imigranți. CE MAI 
RĂMÎNE ATUNCI DIN VORBELE FRUMOASE DE ALTA 
DATĂ DESPRE „OSPITALITATE", DESPRE EGALITATEA IN 
DREPTURI INTRE MUNCITORII LOCALNICI ȘI CEI STRĂINI? 
— se întreabă pe bună dreptate, ca o concluzie a ciclului amintit 
de articole, ziarul „Le Monde".

Etiopia revoluționară - a 
declarat într-un discurs la Addis A- 
beba, Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu al Etiopiei — 
înfrîngind împotrivirea reacțiunii 
interne șl externe, își propune 
să asigure construcția societății 
socialiste. Pe baza principiilor socia
lismului științific. în Etiopia va fi 
construită o societate care garantea
ză libertatea, egalitatea și echitatea 
pentru întregul popor.

Proteste împotriva 
activităților neofasciste

Italia
ROMA 25 (Agerpres). — Elemente 

neofasciste din Italia s-au dedat la o 
nouă provocare într-un cartier din 
Roma, trăgînd asupra unui grup de 
comuniști italieni care difuzau mani
feste în legătură cu apropiata deschi
dere a festivalului ziarului „L’Unită".

Opinia publică democrată italiană, 
forțele progresiste. în frunte cu 
Partidul Comunist Italian, cer tot mai 
insistent să se pună capăt actelor de 
violentă puse la cale de neofasciști.

R. F. Germania
BONN 25 (Agerpres). — Organiza

ția ..Asociația persoanelor persecuta
te de nazism" din Bavaria a adresat 
un apel guvernului local din acest 
land pentru a interzice organizațiile 
neonaziste, precum si organele lor de 
presă, care propagă ura între po
poare. în apel se exprimă îngrijora
rea în legătură cu activizarea tn Ba
varia a organizațiilor neonaziste.
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