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încheierea vizitei în țara noastră
a șefului guvernului militar federal nigerian, 

generalul locotenent Olusegun Obasanjo 
CEREMONIA SEMNĂRII DECLARAȚIEI SOLEMNE 

COMUNE SI A COMUNICATULUI COMUN«

După încheierea convorbirilor ofi
ciale, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și șeful Guvernului mili
tar federal, comandant suprem al 
Forțelor armate ale Republicii Fede
rale Nigeria, generalul locotenent 
Olusegun Obasanjo, au semnat, 
miercuri dimineața, in cadrul unei 
ceremonii care a avut loc la Palatul 
republicii. Declarația solemnă comu
nă și Comunicatul comun.

După semnare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și generalul locotenent 
Oiusegun Obasanjo s-au felicitat cu 
căldură, și-au strins îndelung miini- 
le, s-au îmbrățișat cu cordialitate.

Cei doi șefi de stat au rostit 
alocuțiuni, urmărite cu interes și 
aplaudate de cei prezenți.

La solemnitate au participat tova
rășii Iosif Banc, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, 
Constantin Dăscălescu. Ion Dincă,

Emil Drăgănescu, .Tanos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea. Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Leonte 
Răulu, Virgil Trofin, Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț. Ștefan Voitec. Ștefan Andrei, 
Ion Coman. Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Ion Ursu, 
Richard Winter, Vasile Marin, pre
cum și membri ai guvernului, amba
sadorul României în Nigeria, alte 
persoane oficiale române.

Au fost de față general de brigadă 
Joseph Garba, colonel M. Buhari, 
colonel U. A. Mohammed, locote- 
nent-colonel David Ikpene, dr. R. A. 
Adeleye, colonel M. Magoro, dr. O. 
Adewoye, dr. E. B. Leton, precum 
și ambasadorul Nigeriei la București 
și celelalte persoane oficiale care 
l-au insoțit pe șeful statului nigerian 
în vizita sa în țara noastră.

în prezența celor doi șefi de stat, 
în cadrul aceleiași solemnități, au 
fost semnate Memorandumul de în
țelegere intre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul mi
litar federal al Republicii Federale 
Nigeria privind schimbul reciproc 
de mărfuri și servicii pe anii 1978— 
1980 și Memorandumul de înțelegere 
privind cooperarea economică și re-
(Continuare in pag. a IlI-a)

încheierea convorbirilor oficiale
Miercuri, 7 iunie, s-au încheiat la 

Palatul republicii convorbirile oficia
le între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și generalul locotenent Olu
segun Obasanjo, șeful Guvernului mi
litar federal, comandant suprem al 
Forțelor armate ale Republicii Fe
derale Nigeria.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
profunda satisfacție față de rezulta
tele fructuoase ale convorbirilor pur
tate, față de înțelegerile la care au 
ajuns, afirmîndu-și convingerea că, 
pe baza lor, se va realiza o cola
borare tot mai strinsă, tot mai rodni
că, între România și Nigeria, în in
teresul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii, înțelegerii și coope
rării între națiuni.

In același timp, a fost exprimată 
încrederea că, in spiritul hotărîrilor 
stabilite, România și Nigeria vor 
conlucra activ in domeniul vieții in
ternaționale, vor contribui, prin efor
turi unite, la solutionarea justă și 
durabilă a marilor probleme ce con
fruntă omenirea, la înfăptuirea aspi
rațiilor legitime ale popoarelor de a 
trăi intr-o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
generalul locotenent Olusegun Oba
sanjo au convenit să continue dialo
gul româno-nigerian la nivel înalt, 
subliniind importanța lui pentru dez
voltarea și întărirea prieteniei și cola
borării dintre țările și popoarele 
noastre, pentru asigurarea unui cli
mat de pace, securitate și cooperare 
în Europa, în Africa și în întreaga 
lume.

COMUNICAT COMUN
în pagina a lll-a

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Generalul locotenent Olusegun 

Obasanjo, șeful Guvernului militar 
federal, comandant suprem al For
țelor armate ale Republicii Federale 
Nigeria, și-a încheiat, miercuri la 
amiază, vizita oficială pe care a fă
cut-o în tara noastră la invitația to

varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Solemnitatea plecării înaltului 
oaspete a avut loc pe aeroportul in
ternational Otopeni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și

generalul locotenent Olusegun Oba
sanjo au sosit la aeroport. împreună.

Aeroportul era împodobit cu dra
pelele de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Federale
(Continuare în pag. a IlI-a)

ff contribuție de excepțională 
însemnătate la întărirea

colaborării și prieteniei dintre 
popoare, la cauza socialismului, 

progresului și păcii
Hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., publicată 

în numărul de ieri ai ziarului, dă expresie sentimentelor de profundă 
satisfacție și deplină aprobare ale întregului nostru popor față de re
zultatele de excepțională însemnătate ale vizitelor oficiale întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in fruntea unei delegații de partid și de stat, in țări din 
Asia — strălucită solie de prietenie, solidaritate și colaborare cu po
poarele țărilor respective. Sini sentimente ce și-au găsit vibrant ecou 
in șuvoiul neîntrerupt de mesaje și telegrame pe care comuniștii, oa
menii muncii de pe tot cuprinsul patriei, intr-o impresionantă ma
nifestare a unității de gindire și voință, le-au adresat in aceste zile 
secretarului general al partidului, președintele republicii.

Pe parcursul celor 16 zile, pe un 
itinerar care a însumat multe mii 
de kilometri — de pe întinderile 
nesfîrșite ale Chinei pină in pe
ninsula Coreei, iar apoi, înscriind 
un amplu arc de cerc. în sud-estul 
Asiei, pină aproape de delta Mekon- 
gului — întregul 
popor a însoțit în 
permanență, cu i- 
nima și cu gîn- 
dul luminat de 
unanimă încrede
re, pe secretarul 
general al parti
dului, trăind mo
mente de puter
nică mîndrie pa
triotică. Prin in
termediul relată
rilor presei, al 
transmisiunilor radio-televiziunii am 
fost cu toții martori și părtași la gran
dioasele manifestări sărbătorești re
zervate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu în fieca
re din țările vizitate. Sutele de mii de 
cetățeni ieșiti în întâmpinare sau 
prezenti la înflăcăratele mitinguri 
ale prieteniei, fluviile florale care 
au marcat pretutindeni traseul vizi
tei. nenumăratele gesturi simbolice 
— toate acestea integrate in ambian
ta de excepțională căldură tovără
șească în care s-aU desfășurat întâl
nirile si convorbirile oficiale — au 
oglindit cît se poate de grăitor că 
poporul român are în aceste țări 
prieteni buni, de nădejde, că legătu
rile noastre, cu vechi și luminoase 
tradiții, sint legături trainice, in
destructibile. fiind stimulate puter
nic în prezent prin comunitatea de 
ideologie, prin telurile comune ale 
socialismului si comunismului.

în același timp. în toate aceste 
manifestări și-a găsit pregnantă ex
presie înalta stimă si considerație 
fată de partidul nostru, fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu — ..con
ducător stimat si iubit al poporului 
român, prieten bun al Chinei" (Hua 
Kuo-fen) ; „prietenul nostru drag și 
apropiat" (Kim Ir Sen) ; „remarca
bilul conducător al partidului, statu
lui si poporului român" (Le Duan) ; 
„eminent om politic aflat in fruntea 
partidului și poporului român" (Kay- 
sone Phomvihane) ; „apărător dîrz

al independenței și suveranității" 
(Pol Pot). Asemenea aprecieri, de 
deosebit elogiu, întregite în repetate 
rînduri pe parcursul vizitei de evi
dențierea rolului secretarului general 
al partidului nostru pe plan interna
țional, vin să releve încă o dată cit

VIZITA TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU 
IN ȚĂRI RIN ASIA
de prețuită este pe toate meridianele 
activitatea prodigioasă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ceea ce se 
răsfrânge implicit asupra prestigiului 
și autorității României socialiste în 
lume.

Aprobînd pe deplin activitatea des
fășurată în timpul acestei noi solii 
de pace, Comitetul Politic Executiv 
a dat o înaltă apreciere contribuției 
inestimabile a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la fundamentarea și trans
punerea in viață a politicii externe a 
partidului și statului nostru, pusă în 
slujba idealurilor înaintate ale po
porului, a cauzei socialismului, pro
gresului, păcii și colaborării intre 
toate națiunile.

Prin rezultatele sale rodnice, prin 
întreaga desfășurare, noua călătorie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in țări ale Asiei se înscrie ca 
un mare succes politic, ca un 
eveniment de însemnătate istorică 
pe planul relațiilor bilaterale ale 
României cu țările vizitate și, in 
același timp, ca o nouă acțiune po
litică a partidului și statului nostru 
de amplă rezonantă pe plan mon
dial, cu profunde efecte constructive 
in viata internațională.

Din multitudinea semnificațiilor pe 
care le îmbrățișează vizita, pe care 
le exprimă concludent documentele 
încheiate, se impune. în primul rînd, 
evidențiată marea ei însemnătate 
politică. Pe bună dreptate, în hotă

rirea Comitetului Politic Executiv se 
arată că vizita în țări prietene din 
Asia reprezintă o strălucită materia
lizare a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale a 
partidului, evidențiind rolul remarca
bil pe care îl îndeplinește secretarul 
general al partidului, președintele 
republicii, în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate țările 
socialiste, pentru depășirea divergen
țelor dintre acestea, întărirea unității 
și coeziunii lor, pentru sporirea for
țelor socialismului pe plan mondial.

Vizita, convorbirile la nivel Înalt 
au reliefat puternic solidaritatea in- 
ternationalistă. militantă dintre po
porul român și popoarele țărilor vi
zitate. Această solidaritate și-a găsit, 
de-a lungul anilor, elocvente ilus

trări. Așa după 
cum se știe, iti
nerarul a inclus, 
ca etape succesi
ve, R.P. Chineză. 
R.P.D. Coreeană, 
R. S. Vietnam, 
R.D.P. Laos, Kam- 
puchia Democra
tă — țări angaja
te cu toate forțe
le în vasta operă 
de făurire a noii 
orînduiri. In po

fida depărtării geografice, poporul 
român s-a simțit mereu alături 
de popoarele tuturor acestor țări 
în lupta pentru cucerirea liber
tății și independenței naționale. 
Țara noastră a salutat in urmă 
cu aproape trei decenii victo
ria revoluției în marea Chină, eve
niment de importantă hotăritoare in 
istoria contemporană. In anii grei ai 
agresiunii imperialiste, poporul co
reean s-a bucurat de solidaritatea și 
sprijinul neprecupețit al poporului 
român. România a fost, de asemenea, 
neclintit alături de popoarele vietna
mez, laoțian, kampuchian, acordîn- 
du-le un ajutor internaționalist, sub 
toate formele și pe toate planu
rile — material, politic si -diploma
tic. Cu neabătută consecventă, parti
dul si statul nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu s-au pronunțat cu fermi
tate pentru încetarea intervenției 
străine, pentru stingerea focarului 
de război din Indochina, pentru 
respectarea dreptului sacru al po
poarelor din această regiune de a-șl 
hotări singure destinele.

Voința comună de a întări și mai 
mult prietenia si .solidaritatea dintre 
poporul român si popoarele țărilor 
vizitate îsi găsește reflectare în do
cumentele semnate la încheierea 
convorbirilor la nivel înalt — acor
durile, declarațiile și comunica
tele comune. De o depsebit.ă în-
(Continuare în pag. a V-a)

130 DE ANI DE LA REVOLUȚIA BURGHEZO-DEMOCRATICA DIN 
1848 SI TREI DECENII DE LA NAȚIONALIZAREA 

PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCȚIE
• Idealurile dreptății și progresului social - pe stindardul larg des

fășurat al militanților pașoptiști
• „Revoluția burghezo-democratică din 1848 - moment istoric în în

făptuirea și consolidarea României moderne"
• Adinei prefaceri calitative ale condiției sociale a clasei munci

toare pe deplin stăpînă a avuției naționale
în pagina a ll-a

DECLARAȚIE SOLEMNA COMUNA
Republica Socialistă România și Republica Fe

derală Nigeria,
ȚINÎND SEAMA de evoluția favorabilă a re

lațiilor bilaterale, precum și de legăturile de 
prietenie, cooperare și stimă reciprocă stabilite 
intre cele două țări și popoare ;

DORINI) să dezvolte în ritm rapid relațiile 
de prietenie și cooperare în toate domeniile în
tre popoarele celor două țări ;

CONȘTIENTE DE NECESITATEA creșterii 
contribuției lor la promovarea păcii, înțelegerii 
și securității internaționale, precum și la crea
rea unei lumi mai drepte și mai bune ;

REAFIRMÎND adeziunea lor la scopurile și 
principiile Cartei Națiunilor Unite, precum și 
hotărirea lor comună de a contribui, împreună 
cu alte state, la întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în viața internațională, în re
zolvarea problemelor majore care confruntă o- 
menirea ;

SUBLINIIND răspunderea fundamentală a fie
cărui stat pentru realizarea progresului econo
mic, social și cultural al poporului său, fără nici 
un obstacol din afară ;

REAMINTIND că toate statele, fără nici o 
discriminare, au dreptul și indatorirea de a 
participa Ia rezolvarea problemelor internațio
nale care confruntă omenirea ;

EXPRIMIND convingerea lor că pacea inter
națională se bazează pe respectarea dreptului 
sacru al fiecărui stat la independență și suve
ranitate națională, la pace și securitate, pe 
dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și 
decide singur soarta, fără nici un fel de ames
tec, constringere sau presiune din afară, și pe 
principiul egalității suverane a statelor ;

DECLARÎNDU-SE CU HOTĂRlRE împotriva 
politicii de forță, dictat și amestec in treburile 
interne, de reîmpărțire a lumii în zone de influ
entă și dominație, care creează prin aceasta 
mari pericole pentru suveranitatea și liberta
tea popoarelor, pentru pacea și colaborarea in
ternațională ;

EXPRIMIND profunda lor îngrijorare tn le
gătură cu accelerarea cursei înarmărilor, care 
pune în pericol existența întregii omeniri, con
tribuie la adincirea decalajelor economice și 
sociale între state și impiedică procesul de eli
minare a subdezvoltării ;

DEPLIN CONȘTIENTE de răspunderea ce re
vine tuturor statelor r— mari, mici și mijlocii, 
indiferent de poziția lor geografică, nivelul de 
dezvoltare sau sistemul lor politic, economic și 
social — pentru înfăptuirea păcii și securității 
internaționale, pentru promovarea unor relații 
de prietenie, înțelegere și cooperare intre toate 
țările și popoarele ;

TININD SEAMA că marile schimbări politice, 
economice și sociale, ca și progresele științei și 
tehnicii moderne, sporesc importanța principiilor 
unanim recunoscute ale dreptului internațional 
și a respectării lor stricte de către toate statele 
în relațiile lor ;

SUBLINIIND necesitatea intensificării efortu
rilor pentru lichidarea subdezvoltării, instituirea 
unei noi ordini economice și politice în lume și 
democratizarea relațiilor internaționale ;

CONSIDERIND că rămînerea în urmă a unor 
țări care cuprind majoritatea populației globu^ 
lui este rezultatul inechității în relațiile econo
mice și al politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste ;

REAFIRMÎND dreptul tuturor statelor la dez
voltare economică, socială și culturală indepen
dentă, la cooperare internațională și la un ac
ces liber Ia cuceririle științei și tehnologiei mo
derne ;

MANIFESTÎNDU-ȘI convingerea fermă că pa
cea și dreptatea internaționale sint indivizibile, 
că dreptul internațional este unic, indivizibil și 
universal ;

APRECIIND contribuția deosebită pe care po
poarele și statele africane au adus-o la lupta 
contra colonialismului, neocolonialismului și im
perialismului, pentru lichidarea politicii de do
minație și oprimare și pentru afirmarea unui 
nou tip, democratic, de relații intre state ;

SALUTIND cu satisfacție victoriile obținute 
pină în prezent de mișcările de eliberare din 
Africa în lupta lor dreaptă pentru dobindirea 
independenței naționale și exprimîndu-și con
vingerea fermă că lupta pentru lichidarea tota
lă a colonialismului, neocolonialismului și apar
theidului reprezintă o cauză dreaptă ;

SUBLINIIND solidaritatea lor activă si spri
jinul efectiv acordate forțelor de eliberare na
țională din Africa pentru lichidarea finală a

Pentru Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

apartheidului, colonialismului si neocolonialis
mului în Sudul Africii,

I. DECLARA SOLEMN VOINȚA SI HOTA- 
RlREA LOR COMUNA :

a) de a lărgi și adinei relațiile lor de priete
nie și cooperare în toate domeniile de acti
vitate ;

b) de a intensifica și lărgi cooperarea politică 
bilaterală și contactele diplomatice, ca și in ca
drul organizațiilor internaționale ;

c) de a facilita schimburile guvernamentale și 
parlamentare, ca și schimburile între diferite 
organizații de masă si asociații profesionale ;

d) de a promova și intensifica cooperarea eco
nomică reciproc avantajoasă, dezvoltarea schim
burilor comerciale, întărirea cooperării industria
le. tehnice și științifice în domenii de interes 
comun, în vederea optimizării utilizării resur
selor lor naturale ;

e) de a promova dezvoltarea schimburilor în 
domeniile culturii, științei, învățămîntuiui. arte
lor, turismului și sportului ;

f) de a consolida legăturile prietenești între 
cele două popoare printr-o mai bună cunoaștere 
reciprocă a valorilor lor materiale și spirituale ;

g) de a conlucra în cadrul activităților între
prinse de Organizația Națiunilor Unite și de alte 
organisme și organizații internaționale in scopul 
promovării intereselor și aspirațiilor țărilor in 
curs de dezvoltare și

h) de a aprofunda si a lărgi consultările lor 
prin canalele diplomatice normale, precum și 
prin reuniuni periodice la diferite niveluri.

II. PROCLAMA SOLEMN VOINȚA LOR CO
MUNA DE A-SI ÎNTEMEIA RELAȚIILE LOR, 
PRECUM SI RELAȚIILE CU TOATE CELE
LALTE STATE. PE PRINCIPIILE URMĂ
TOARE :

1. Dreptul sacru al fiecărui stat la existență, 
la libertate, independență și suveranitate na
țională ; dreptul fiecărui stat de a trăi in pace 
și obligația de a menține relații de bunăvecină- 
tate cu celelalte state ;

2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a 
decide în mod liber asupra destinelor sale și de 
a dezvolta liber sistemul său politic, economic 
și social in conformitate cu voința și interesele 
sale, fără nici un amestec din afară ;
(Continuare în pag. a IlI-a)

Pentru Republica Federală Nigeria
General-locotenent

OLUSEGUN OBASANJO
Șeful Guvernului militar federal, 

comandant suprem al Forțelor armate 
ale Republicii Federale Nigeria
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ANIVERSĂM ÎN ACESTE ZILE DOUĂ EVENIMENT DE MARE IMPORTANȚĂ ÎN ISTORIA PATRIEh

130 0£ ANI DE LA REVOLUȚIA BURGHEZO-DEMOCRATICĂ DIN 1848 

Ș[ TREI DECENU DE LA NAȚIONALIZAREA PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCȚIE

„Revoluția burghezo - democratic# 
din 1848-moment istoric 

în înfăptuirea și consolidarea 
României moderne"

Miercuri, la Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România s-au 
desfășurat lucrările sesiunii științi
fice cu tema : „Revoluția burghe
zo-democratică din 1848 — mo
ment istoric in înfăptuirea si con
solidarea României moderne", or
ganizată de Academia de stiinte 
sociale și politice, Academia „Ște
fan Gheorghiu" și Universitatea 
București cu prilejul aniversării a 
130 de ani de la acest memorabil 
eveniment.

Au participat reprezentanți ai 
unor instituții centrale, oameni de 
știință si cultură, academicieni, ca
dre didactice universitare din Bucu
rești si alte centre, cercetători ști
ințifici de specialitate, studenti. 
precum si numeroși oameni ai 
muncii.

Relevind importanta istorică a 
revoluției de la 1848, prof. dr. do
cent Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, a arătat, în cuvîntul rostit 
la deschiderea sesiunii, că revolu
ția a dat un puternic impuls con
științei de sine a poporului român, 
a exprimat hotărîrea românilor din 
Moldova, Muntenia și Transilvania 
de a sfărîma vechile relații feu
dale, de a deschide calea noii orin- 
duiri, a afirmat viguros năzuința 
de unitate națională, de propășire 
a națiunii române pe trepte noi ale 
civilizației, în concertul popoarelor 
europene. Subliniind semnificația 
momentelor luptei comune purtate 
de români, maghiari și sasi împo
triva reactiunii. vorbitorul a evi
dențiat însemnă
tatea istorică a re
zolvării problemei 
naționale de către 
Partidul Comu
nist Român, con
secvența și prin
cipialitatea po
liticii partidului 
nostru în asigu
rarea egalității 
neștirbite a tutu
ror oamenilor muncii fără deosebire 
de naționalitate. Consemnată in 
Constituția țării — a amintit vorbito
rul — aplicată în practică cu stric
tețe, într-un climat de deplină etică 
Si echitate, din care este exclusă 
prin puterea legii orice manifestare 
naționalistă, problema națională nu 
mai este o „problemă" pentru ni
meni, în afară, poate, de aceia a 
căror conștiință încărcată nu le 
permite să-i accepte rezolvarea ca 
un fapt împlinit, ca un act politic 
de reală și înaltă principialitate co
munistă.

Aș dori să relev. încă o dată, a 
spus vorbitorul, faptul că această 
manifestare, ca și cele ce au avut 
loc recent : sărbătorirea centenaru
lui Independentei de stat a Româ
niei, 60 de ani de la eroicele lupte 
de la Mărăști, Mărășești și Oituz, 
30 de /ani de la proclamarea re
publicii, 30 de ani de la făurirea 
partidului unic al clasei muncitoa
re. se constituie intr-o elocventă 
expresie a modului cum Partidul 
Comunist Român. întregul nostru 
popor cinstesc trecutul istoric al 
patriei șl partidului, marile eveni
mente și pe luptătorii de frunte 
pentru unitate, independentă, su
veranitate. pe înfăptuitorii celor 
mai nobile idealuri ale poporului 
român.

Au fost prezentate apoi comuni
cările : „Lupta pentru dreptate so
cială, unitate și independentă na
țională — permanentă a istoriei 
poporului român" — acad. Șt. Pascu, 
președintele comitetului national al 
istoricilor ; „Locul revoluției româ
ne de la 1848 în contextul revoluției 
europene" — prof. univ. Dumitru 
Almaș ; „Revoluția de la 1848 — 
expresie a dezvoltării economice, 
social-politice si culturale unitare 
a țărilor române" — prof. dr. Ște
fan Ștefănescu, membru corespon
dent al Academiei Republicii So
cialiste România : „Masele largi 
populare — principala forță social- 
politică a revoluției de la 1848" — 
prof. dr. Gh. Platon, de la Univer
sitatea „Al. I. Cuza“-Iași : „Consti
tuirea statului national român si 
cucerirea deplinei independente de 
stat — momente fundamentale în 
dezvoltarea României moderne" — 
dr. Dan Berindei, cercetător la In- 

. stitutul de istorie „N. Iorga" ; „Mo
mente ale luptei comune a români
lor. maghiarilor și germanilor în 
revoluția de la 1848 din Transilva
nia. pentru libertate socială si na
țională" — prof. dr. Iosif Kovacs, 
prorector al Universității „Babeș- 
Bolyai" Cluj-Napoca ; „Ideile pro
gramatice ale revoluției de la 1848 
reflectate în activitatea teoretică și 
practică a mișcării socialiste din 
România" — prof. dr. Damian Hu- 
rezeanu, de la Academia „Ștefan 
Gheorghiu" ; „Marea unire din 1918 
— încununare a luptei poporului ro
mân pentru făurirea statului național 
român" — conf. dr. Ion Ardeleanu, 
director adjunct al Muzeului de is
torie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România, și conf. dr. Mir
cea Mușat, de la Academia de stu
dii economice ; „Partidul Comunist 
Român — continuatorul tradițiilor 
revoluției române din 1848“ — prof, 
dr. Gh. Zaharia, director adjunct 
al Institutului de studii istorice și 
social-politice ; „România socia
listă, împlinirea celor mai înalte 
idealuri ale înaintașilor" — prof, 
dr. docent Titu Georgescu, prorec
tor al Universității București, și conf. 
dr. Gh. Ioniță. de la Universitatea 
București ; „Idealuri de luptă co
mune ale românilor și naționalită
ților conlocuitoare în evenimentele 
de la 1848“ —dr. docent Carol Goll- 
ner, membru al Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate ger
mană ; „Semnificația istorică din 
1848 în opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu" — Ion Popescu-Puțuri, 

directorul Institutului de studii is
torice și social-politice.

Vorbitorii au subliniat participa
rea maselor largi populare, a ță
rănimii și meșteșugarilor la marile 
adunări populare de la Iași, Islaz 
și Blaj, afirmarea din rîndul revo
luționarilor a unor conducători ani
mați de înalte idealuri sociale și 
naționale, de puternice sentimente 
patriotice, eroismul popular în lup
tele contra trupelor Intervențio- 
niste străine. Au fost citate emoțio
nantele cuvinte ale eruditului revo
luționar sas din Transilvania, Ste
phan Ludwig Roth, care, vorbind 
despre adunarea de la Blaj din 
3—5 mai, arăta : „masele care au 
venit la această grandioasă adu
nare populară porniseră pentru a 
auzi cuvîntul despre desființarea 
robotelor. In fiecare participant însă 
se deșteptase gîndul naționalității. 
Acest gînd prinsese rădăcini adînci 
incit el nu va mai putea fi nici
odată scos din inimile românilor".

Comunicările au scos în evidență 
că, in pofida unor dezbinări dintre 
revoluționarii români și maghiari, 
ideea unității forțelor democrat- 
progresiste, a colaborării și solida
rității în fața dușmanului comun, 
în respingerea agresorilor a deve
nit o realitate palpabilă. Marele 
democrat revoluționar român Ni
colae Bălcescu, alte figuri de seamă, 
români, maghiari, ale revoluției au 
făcut tot ceea ce se putea între
prinde în vederea organizării luptei 
comune, înțelegere ce s-a concre
tizat în documentul cunoscut sub 

Sesiune științifică organizată de Academia de științe 
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si de Universitatea BucureștiJ >
denumirea „Proiect de pacifica- 
țiune", care, din nefericire, a fost 
realizat prea tirziu. Totodată, s-a 
subliniat că revoluția din 1848 este 
o continuare, în dezvoltare, a celor
lalte două procese revoluționare : 
cel din 1784 în Transilvania și din 
1821 în Țara Românească. Aceleași 
permanențe de libertate și dreptate, 
independență și unitate constituie 
cauzele, mai depărtate și imediate 
ale revoluției, scopurile de căpete
nie înscrise în programe, purtate 
în gînduri, pătrunse în conștiința 
marii generații de acum 130 de ani.

Desfășurată în aceeași perioadă, 
proelamînd țeluri comune — des
ființarea servitutilor feudale și eli
berarea țărănimii iobage, cucerirea 
de libertăți democratice, scuturarea 
dominației străine și realizarea uni
tății și independenței naționale — 
revoluția de la 1848, din toate cele 
trei țări române, evidenția comu
nitatea de interese și năzuințe ce-i 
unea pe români, în pofida frontie
relor despărțitoare, artificiale și 
vremelnice.

Ideile generoase ale revoluției 
române de la 1848 urmăreau cuce
rirea libertății si demnității umane 
pentru toți fiii patriei născuți și 
crescuți pe acest pămînt pe care 
trudeau si trăiau împreună si în 
zile bune si la vreme de restriște.

Marile idealuri ale revoluției de 
la 1848. au arătat vorbitorii, pentru 
care au luptat masele largi ale po
porului român, aveau să rodească 
la numai un deceniu, cînd. la 24 
ianuarie 1859, prin „Actul energic 
al națiunii române", s-au pus bazele 
statului național român modern 
prin unirea Moldovei cu Muntenia. 
A fost relevat faptul că la 9 mai 
1877. prin lupta si jertfa întregului 
popor român, cu sprijinul moral și 
material al tuturor românilor, in
clusiv al acelora din provinciile a- 
flate sub dominație străjnă. a fost 
cucerită cu arma în mină indepen
denta de stat a României, năzuință 
de veacuri a poporului român. A- 
firmarea tot mai viguroasă a po
porului nostru ca națiune de sine 
stătătoare, idealurile de unitate na
țională si dreptate socială ale îna
intașilor — s-a relevat în comuni
cări — au găsit în clasa noastră 
muncitoare, în partidul ei politic, 
făurit în 1893, cel mai demn, con
secvent si lucid apărător si promo
tor. Astfel. în noile împrejurări is
torice de la începutul secolului al 
XX-lea, lupta pentru realizarea 
statului national unitar român a 
căpătat p amploare deosebită, a cu
prins forțele sociale si politice largi 
din România și din provinciile lo
cuite de români, aflate sub domi
nație străină. In aceste condiții, la 
1 decembrie 1918 — după prăbuși
rea cu un an mai înainte a impe
riului tarist. ca urmare a victoriei 
Marii Revoluții din Octombrie — 
lupta maselor largi populare, a 
muncitorimii, țărănimii, intelectua
lității. a românilor de pe ambele 
versante ale Carpațllor, s-a înche
iat cu procesul de făurire a statu
lui national unitar român.

Autorii comunicărilor ce au abor
dat teme contemporane au subli
niat că. preluînd si ducind mai de
parte cele mai bune tradiții ale po
porului român, animat de fierbinte 
patriotism. Partidul Comunist Ro
mân s-a situat. în decursul întregii 
sale existente. în avangarda luptei 
clasei muncitoare, a maselor, pen
tru înlăturarea exploatării si asu
pririi sociale, pentru asigurarea 
deplinei egalități între toti oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate. El a militat cu fermitate 
pentru apărarea unității, integrită
ții si independentei României, a de
mascat pericolul fascismului, al po
liticii revizioniste, revanșarde.

Continuînd lupta revoluționarilor 
pașoptiști pentru libertate, drepta
te socială si independentă naționa
lă, clasa muncitoare si partidul el 

de avangardă au preluat cu fermi
tate, în timpurile moderne, steagul 
celor mai scumpe idealuri ale na
țiunii, conducted poporul din vic
torie în victorie, spre făurirea unei 
noi societăți, drepte, prospere.

Aniversarea, la 11 Iunie, a celor 
două mari evenimente din istoria 
patriei — revoluția de la 1848 din 
țările române șl naționalizarea 
principalelor mijloace de producție 
— momente cruciale ale devenirii 
unitare, independente și prospere 
a României, prilejuiește exprima
rea mlndriei naționale pentru pres
tigiul de care se bucură astăzi 
tara noastră în întreaga lume, prin 
faptele si cuvintele sale, prin în
țeleaptă sa politică internă și ex
ternă înitlată si înfăptuită de 
partid, de secretarul său general și 
președintele tării, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Dubla sărbătoare de la 
11 iunie constituie, totodată, un pri
lej de afirmare a voinței întregului 
popor de a merge înainte, te de
plină unitate, pe drumul propășirii 
patriei, consecvent idealurilor de 
libertate, independentă națională și 
dreptate socială ale înaintașilor 
noștri.

în încheierea lucrărilor sesiunii 
a luat cuvîntul prof. dr. George 
Ciucu, rectorul Universității Bucu
rești, care a arătat, printre altele, 
că. sub conducerea fermă, princi
pială, înțeleaptă a partidului nos
tru. s-a înfăptuit chiar în anul în
ceputului revoluției socialiste un alt 
mare act istoric, pe care îl aniversăm 

în aceste zile 
— naționalizarea, 

într-o atmosfe
ră însufletltoare. 
partlcipantii la se
siune au adoptat 
textul unei tele
grame adresate 
Comitetului Cen
tral al Partidului 
Comunist Ro

mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
partidului, în care se spune :

Cu deosebită însuflețire, oameni 
de știință, artă Și cultură, activiști 
de partid și de stat, vechi militanti 
ai partidului, reprezentanți ai oa
menilor muncii, participant! la se
siunea științifică : „Revoluția bur- 
ghezo-democratică din 1848 — mo
ment istoric în înfăptuirea si con
solidarea României moderne", or
ganizată de Academia de stiinte 
sociale și politice, Academia „Ște
fan Gheorghiu" și Universitatea 
București, cu prilejul aniversării a 
130 de ani de la revoluția din 1843, 
își exprimă gîndul lor plin de recu
noștință către Partidul Comunist 
Român, către dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija neobosită acordată cultivării 
și punerii te valoare a trecutului 
glorios de luptă al poporului ro
mân pentru dreptate socială, pen
tru unitate și independentă națio
nală. magistral reflectată în întrea
ga dumneavoastră operă teoretică 
și activitate practică.

în lumina atotcuprinzătoare a 
materialismului dialectic, si pornind 
de la îndemnul adresat de dumnea
voastră ca în scrierea istoriei „să 
se pornească de la analiza științi
fică a realității sociale, să se în
fățișeze faptele nu după dorințele 
subiective ale oamenilor, nu după 
nevoi politice de moment, după cri
terii de conjunctură, ci asa cum 
s-au petrecut ele. corespunzător a- 
devărului vieții", comunicările pre
zentate au reliefat permanenta lup
tei pentru dreptate socială, unitate 
si independentă națională în istoria 
poporului român, dezvoltarea eco
nomică. social-politică și culturală 
unitară a țărilor române, rolul ma
selor populare ca principală forță 
social-politică a revoluției, momen
te ale luptei comune a românilor si 
naționalităților conlocuitoare te e- 
venimentele de acum 130 de ani. 
Totodată, au fost înfățișate conti
nuitatea și dezvoltarea pe noi trepte 
a ideilor revoluționare de la 1848 
în mișcarea muncitorească si socia
listă, în activitatea teoretică si 
practică a Partidului Comunist Ro
mân de edificare a socialismului în 
patria noastră.

Participantii la sesiunea științi
fică, aducînd un omagiu luptei îna
intașilor pentru libertate si unitate 
națională, și-au exprimat, în mod 
unanim, adeziunea la politica ști
ințifică profund revoluționară pro
movată de partidul nostru sub con
ducerea dumneavoastră clarvăză
toare pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României, la activitatea 
internațională de pace, prietenie și 
colaborare între toate popoarele pe 
care o promovați cu fermitate si 
neobosită consecventă.

Alături de întregul popor, parti
cipantii la sesiune exprimă profun
da satisfacție și recunoștință pen
tru mesajul de pace si înfrățire în
tre popoare, pe care dumneavoas
tră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. cu înalt prestigiu, 
l-ați purtat în vizita ce ați între
prins-o te statele prietene din Asia, 
pentru eforturile ne care le depu
neți în vederea promovării unei 
politici noi. de deplină egalitate în
tre toate națiunile, de înțelegere si 
colaborare pașnică între toate po
poarele lumii, pentru prestigiul 
României pe arena mondială.

Vă transmitem, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, omagiul, stima 
și adinca noastră dragoste, asigurîn- 
du-vă că vom milita cu forte spo
rite pentru înfăptuirea Programului 
Partidului Comunist Român de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si înaintarea 
patriei pe culmile civilizației socia
liste. spre comunism.

Idealurile dreptății 
și progresului social - 

pe stindardul larg 
desfășurat al militanților 

pașoptiști
încadrată în vilvătaia revo

luționară aprinsă de la țărmul 
Atlanticului la Marea Neagră 
șl din Sicilia la Stockholm, re
voluția pașoptistă din țările 
române a fost una, cum imul 
era poporul trăind te aceleași 
condiții economice, sociale, po
litice și culturale, călăuzit de 
aceleași aspirații spre liberta
te, independență și unitate na
țională, însuflețit de vibrațiile 
aceleiași conștiințe patriotice. 
Caracterul unitar al revoluției 
române de acum un veac șl 
trei decenii este puternic ilus
trat de ampla problematică a 
progresului social, a sfărîmării 
vestigiilor feudalismului, în
scrisă în toate programele re
voluționarilor și manifestată 
pregnant în întreaga lor acti
vitate.

PROBLEMA SOCIALA E- 
SENȚIALA — „ȘTERGEREA 
IOBAGIEI NESUFERITE". 
Contingență cu imperativele 
dezvoltării economice a socie
tății și ale progresului ei ge
neral, problema socială esen
țială în 1848 a fost dezrobirea 
țăranilor, clasa socială cea mai 
numeroasă și cea mai asuprită 
te împrejurările de la mijlocul 
veacului trecut. încă în ,,Peti- 
ția-proclamațiune" din 28 mar
tie 1848, revoluționarii moldo
veni cereau „grabnica îmbu
nătățire a stării locuitorilor 
săteni". Intrucît cererea era 
minimală, Mihail Kogălnicea- 
nu a întocmit un nou program 
denumit „Dorințele partidei 
naționale în Moldova", în care 
a fost înscrisă, la lbc de cin
ste, împroprietărirea clăcașilor 
prin despăgubire.

Problematica agrară a do- 
bîndit relief și adîncime pe 
măsură ce flacăra revoluției

Adînci prefaceri calitative 
ale condiției sociale 
a clasei muncitoare 

pe deplin stăpînă a avuției 
naționale

Ne aflăm te preajma ani
versării uneia din cele mai 
însemnate victorii ale poporu
lui nostru din anii de după eli
berare. ce avea să pună teme
lie trainică unui lung șir de 
alte victorii — împlinirea a 
30 de ani de la naționalizarea 
principalelor mijloace de pro
ducție industrială.

în acea zi din iunie 1948, 
care va rămine în istoria 
României noi ca un moment 
fundamental al revoluției so
cialiste. clasa muncitoare a în
tregit puterea sa politică, cu
cerită prin mari bătălii revolu
ționare din acei ani. cu pu
terea economică — fabricile 
si uzinele, bogățiile subsolului, 
băncile, mijloacele de trans
port prefăcîndu-se — cum se 
proclama încă în urmă cu opt 
decenii si jumătate în primul 
program de luptă al partidu
lui politic al clasei noastre 
muncitoare — „din proprie
tate privată a unei clase în 
proprietate socială a societății 
întregi". Astfel, naționalizarea 
de la II iunie 1948 a transfor
mat oamenii muncii — produ
cătorii tuturor bunurilor ma
teriale — din milioane de ex
ploatați si aserviți în milioane 
de proprietari ai mijloacelor 
de producție industrială, a 
desființat, ca clasă, burghezia 
industrială si financiară, a de
terminat crearea unui vast 
sector socialist cu rol condu
cător în economie. Tocmai 
aceasta a asigurat premisele 
necesare construirii noii orîn- 
duiri. a dat posibilitatea clasei 
muncitoare să treacă efectiv si 
din plin la reorganizarea în
tregii economii pe baze socia
liste.

Despre roadele eforturilor 
depuse în cei 30 de ani vor
bește de la sine însăși 
dezvoltarea pe care au cu- 
noscut-o industria noastră, 
întreaga economie națională. 
Volumul producției industriale 
a României era la sfîrsitul anu
lui trecut de peste 45 de ori 
mai mare decît in anul națio
nalizării — 1948; ponderea in
dustriei în venitul national a 
sporit în aceeași perioadă de 
la circa 38 la sută la peste 

s-a aprins tot mai puternic pe 
tot spațiul românesc. Țăranii 
care se adunau Ia Blaj sfidau 
„furcile" contelui Teleki : „De 
ne-or frige, de ne-or fierbe, 
noi tot om mere la Blaj". Vo
iau să audă „cuvîntul izbăvi
rii", adică „ștergerea iobăgie! 
naționale române". Pe drum, 
pină la „Cîmpia Libertății", ca 
și în timpul adunării din mai 
1848, se auzeau îndemnuri stă
ruitoare „Cereți vîrtos să se 
șteargă afurisita iobăgie", iar 
în programul formulat de co
mitetul revoluționar la Blaj în 
16 puncte se cere „fără întir- 
ziere, desființarea iobăgie! 
fără nici o despăgubire din 
partea țăranilor iobagi".

Sub impresia puternicei de
monstrații revoluționare de la 
Blaj, refugiații din Moldova, 
adunați la Brașov, și-au dez
voltat ideile, imprimîndu-le un 
caracter consecvent revoluțio
nar. Astfel, ei au elaborat, la 
12/24 mai 1848, noul program 
al revoluției „Principiile noas
tre pentru reformarea patriei", 
unde au înscris împroprietă
rirea țăranilor „fără nici o răs
cumpărare din partea lor".

Extinderea revoluției și In 
Țara Românească a impus și 
aici situarea problematicii a- 
grare pe primul plan. în arti
colul 13 al „Proclamației de la 
Islaz" se prevedea emanciparea 
și împroprietărirea clăcașilor, 
prin despăgubirea boierilor. 
Cel mai aprig susținător al re
vendicării de împroprietărire a 
țăranilor a fost Bălcescu, care, 
.împreună cu agronomul Ion 
Ionescu de la Brad, susținea : 
„Revoluția din 1848 se cuprinde 
pe de-a întregul in acest arti
col al 13-lea“. In acest articol, 
Bălcescu vedea „dezvoltarea

56 la sută. în decurs de numai 
30 de ani. România a străbătut 
calea pe care numeroase alte 
state au parcurs-o în decurs de 
secole — de la starea de gravă 
înapoiere economică, moștenită 
de pe vremea regimului bur- 
ghezo-mosieresc. la economia 
înfloritoare de azi. în plin pro
ces de modernizare, cu un ritm 
de dezvoltare printre cele 
mai înalte din lume. Sint, 
toate acestea, tot atitea dovezi 
care atestă capacitatea clasei 
muncitoare de a conduce si 
gospodări tara incomparabil 
mai bine decit clasele exploa
tatoare. decit foștii patroni.

Conducted lupta pentru pre
luarea de către clasa muncitoa
re a principalelor mijloace de 
producție, partidul nu s-a mul
țumit doar să le nună în fo
losul întregului popor, ci s-a 
preocupat de creșterea necon
tenită a rolului conducător al 
clasei muncitoare, de afirma
rea tot mai puternică, mai ac
tivă. a dublei calități a oame
nilor muncii — de producători 
și proprietari, tocmai ca o che
zășie a administrării mereu 
superioare a avuției obștești, a 
valorificării din plin a marilor 
avantaje ale proprietății socia
liste. Expresie concretă a a- 
cestei' preocupări o constituie 
crearea. în ultimul deceniu, a 
unui complex cadru institutio
nal în care se detașează preg
nant consiliile oamenilor mun
cii si adunările generale ale 
oamenilor muncii — ca prin
cipale modalități de creștere a 
rolului maselor de oameni ai 
muncii în exercitarea conduce
rii colective a unităților eco- 
nomico-sociale. Prin interme
diul acestor noi organisme a 
fost încununat procesul trece
rii de la conducerea uniperso
nală. exercitată în numele oa
menilor muncii, la transferarea 
responsabilităților nemijlocit ne 
umerii acestora, mai direct co
interesați în ridicarea nivelu
lui întregii activități econo
mice.
Este caracteristic pentru 

dezvoltarea noastră economico- 
socială faptul că funcțiile si 
atribuțiile organismelor de con
ducere colectivă au evoluat 

progresivă a revoluției 
1821“ ; adică strădania

din 
„de

a organiza democrația și de a 
dezrobi pe țăran". în urma 
triumfului revoluției te Țara 
Românească, discuția asupra 
problemei agrare pentru a se 
pune în practică articolul 13 a 
avut loc într-un for anume
creat te acest sens — „Comisia 
pentru proprietate", alcătuită 
dintr-un număr egal de repre
zentanți ai proprietarilor și ță
ranilor. Evident, un organism 
astfel constituit nu putea adop
ta măsuri revoluționare în fa
voarea țărănimii. Admițînd cu 
greu emanciparea oamenilor 
brazdei, ea s-a împotrivit cu 
înverșunare împroprietăririi a- 
cestora, situîndu-se pe poziția 
că „proprietatea e sfîntă". Ca 
o ripostă fermă, reprezentanții 
țăranilor declarau răspicat : 
„Noi sfințim proprietatea, însă 
după ce se va împărți", șl nu
mai datorită dîrzeniei lor neo
bosite comisia a votat împro
prietărirea clăcașilor, cu răs
cumpărare. întrucit forțele re
acționare se opuneau pină și a- 
cestei revendicări minimale, 
locotenenta domnească a des
ființat „comisia", lăsînd pro
blema agrară în suspensie.

Eliberarea țărănimii dădea 
revoluției pașoptiste caracterul 
de „revoluție democratică și 
socială", creîndu-i o largă bază 
de masă într-o epocă și într-o 
țară unde clasa muncitoare a- 
bia se forma

„NUMAI UNDE ESTE IN
DUSTRIE ESTE ȘI BOGĂ
ȚIE". Solutionarea problemei 
agrare era în mod îndreptățit 
considerată de revoluționarii 
pașoptiști ca parte integrantă 
a unui ansamblu de reforme 
menite să înnoiască structurile 

considerabil în ultimii ani. în 
strînsă legătură cu creșterea 
complexității sarcinilor con
strucției socialiste. Imperativul 
formulat de recenta Conferință 
Națională a partidului de a 
„transforma cantitatea într-o 
nouă calitate" a impus cu 
stringentă ridicarea pe un plan 
superior a dublei calități a oa
menilor muncii de producători 
și proprietari. Pe această linie. 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie se înscrie ca un 
veritabil moment de referință, 
punînd drept una din sarcinile 
fundamentale realizarea unei 
cotituri radicale în domeniul 
conducerii întregii activități e- 
conomice. al mecanismelor, for
melor si pîrghiilor de condu
cere a întreprinderilor, in ve
derea realizării unei înalte e- 
ficiente economice. Stabilirea 
producției nete si a pro
ducției fizice ca indicatori 
principali ai planului, drep
tul conducerilor întreprin
derilor de a întocmi bu
getul de venituri și cheltuieli 
în raport cu capacitățile și po
sibilitățile fiecărei unități, asi
gurarea participării oamenilor 
muncii la beneficii, inclusiv la 
cele obținute din comerțul ex
terior — toate reprezintă forme 
și instrumente, structuri și me
canisme economice cu totul 
noi, revoluționare, de conduce
re a întreprinderilor. Substan
ța nouă, revoluționară, a aces
tor măsuri constă în faptul că 
se consolidează și se dezvoltă 
considerabil autoconducerea 
muncitorească, oamenii muncii 
devenind acum practic ad
ministratori direcți si coti
dieni, de ceas cu ceas ai mij
loacelor de producție. Desigur, 
o asemenea calitate nouă im
pune ca întregul colectiv să 
participe nemijlocit la deciziile 
de conducere, ca absolut fie
care om al muncii — mai di
rect. mai intim cointeresat în 
bunul mers al întreprinde
rii — să gîndească, să ac
ționeze avînd sentimentul 
unei asemenea răspunderi. 
Saltul impresionant de la con
diția de simplu proprietar al 
mijloacelor de producție la

Secvență simbolica din cronica anului 1848. Populația aclamâ arderea 
însemnelor vechilor rînduieli feudale. (Gravură de epocă din colecția de 

stampe a Bibliotecii Academiei)

societății, să Înlăture toate 
piedicile în calea progresului, 
asigurind dezvoltarea neîngră
dită a industriei, comerțului, 
activităților bancare si trans
porturilor. Pentru starea de 
spirit a revoluționarilor care 
înțelegeau că de aceste măsuri 
depinde însuși viitorul țării 
grăitoare sînt cuvintele lui C.A. 
Rosetti : „Cum poate fi bogă
ție acolo unde pămîntul e lu
crat de robi, unde nu e indus
trie. unde nu sînt drumuri, 
unde nu e monedă si unde pe 
tot minutul ești in primejdie 
să-ti pierzi și mica avere ce 
mai ai dacă va voi prințul sau 
judecătorul".

Nu e de mirare deci că in 
toate programele revoluționare 
au fost înscrise prevederi pre
cum libertatea industriei, a co
merțului. desființarea vămilor. 
Exprimind aceste cerințe o- 
biective. programul de la Blaj 
prevedea că „Națiunea română 
poftește libertatea industrială 
și comercială, cu ridicarea țe- 
burilor si a privilegiilor Si a 
tuturor piedicilor si stavilelor 
comerțului cu țările vecine, de 
care se tine desființarea vămi
lor la graniță". într-adevâr. 
desființarea vămilor dintre 
Transilvania si Principatele 
dunărene ar fi dus practic la 
înfăptuirea unității economice 
a întregului spațiu românesc, 
preambul la mult visata uni
tate politică a poporului ro
mân.

INSTITUȚII NOI PE BAZE 
LARG DEMOCRATICE. Om
niprezentă a fost în cadrul 
revoluției cerința eliminării 
structurilor perimate ale feu
dalismului, așezării principa
lelor instituții pe baze demo
cratice. Formularea cea mai 

acela de administrator direct, 
cotidian al unei avuții sociale, 
de mai multe ori înzecită în 
cele trei decenii, care au tre
cut de la naționalizare. re
flectă cum nu se poate mai 
expresiv adîncile prefaceri ca
litative survenite în această 
scurtă perioadă de timp în în
săși condiția clasei muncitoa
re, a întregului popor — astăzi 
beneficiind deopotrivă de o 
înaltă conștiință civică, de un 
larg orizont de cunoaștere, de 
o temeinică pregătire profe- 

z sională și culturală.
Evident, participarea largă 

la viața întreprinderilor a 
tuturor membrilor colectivului 
de muncă presupune în mod 
obligatoriu ca fiecare să înțe
leagă în mod aprofundat me
canismul economico-financiar 
al unității in care lucrează, 
sensul, semnificațiile și exi
gențele noilor indicatori - ai 
planului producției fizice si 
producției nete — precum și 
căile obținerii unor rezultate 
optime în activitatea producti
vă. într-un cuvînt să cunoască 
aprofundat conținutul hotărî- 
rilor adoptate de partid, sarci
nile ce se desprind pehtru co
lectiv. astfel îneît toti. fără 
excepție, să le aplice în de
plină cunoștință de cauză.

Se înțelege de la sine că im
plicarea mai adincă a oameni
lor muncii în procesul de ela
borare a deciziilor economice 
de conducere înseamnă si 
creșterea aportului lor la per
fecționarea activității produc
tive te toate compartimentele 
întreprinderii, participarea sis
tematică. organizată la aplica
rea în viață a programelor de 
creștere a productivității mun
cii. promovarea largă a cuce
ririlor revoluției științifice și 
tehnice contemporane, gene
ralizarea rapidă a tehnologii
lor moderne în vederea înnoirii 
și modernizării produselor, ri
dicarea nivelului pregătirii 
profesionale și dezvoltarea 
creației tehnice de masă. îm
bunătățirea calității produse
lor. Cu deosebire trebuie să 
se simtă puternic. în această 
etapă nouă de dezvoltare a e- 

/ 

limpede a acestor năzuințe o 
cuprinde Proclamația de la 
Islaz, care decreta crearea 
unei adunări constituante, al
cătuită din reprezentanți ai tu
turor claselor societății aleși pe 
baza votului universal. Tot in 
programul de la Islaz, în ceea 
ce privește autoritatea centrală 
se prevedea alegerea unui 
domn pe 5 ani, „căutat" — adi
că ales — din toate straturile 
societății, ceea ce ar fi dus la 
instaurarea unui sistem repu
blican de guvernare.

Lansînd un îndrăzneț pro
gram de reforme democra
te, revoluția pașoptistă a 
devenit pentru întreg poporul 
român, si pentru o lungă pe
rioadă. un bogat izvor de idei 
Si un imbold în lupta pentru 
dreptate si progres social. Dacă 
în 1859 s-a înfăptuit primul 
pas spre Unire si crearea 
României moderne : dacă in 
1864. Cuza Vodă a adoptat Le
gea agrară, de împroprietărire 
a unui mare număr de țărani; 
dacă au fost adoptate apoi 
constituțiile care stabileau 
egalitatea cetățenilor în fata 
legii ; dacă în deceniile urmă
toare s-a dezvoltat învătămin- 
tul de toate gradele, presa — 
toate își au izvorul în progra
mul revoluției de la 1848. Re
voluția pașoptistă reprezintă, 
așadar, un eveniment de refe
rință, fără de care nu pot fi 
înțelese victoriile dobîndite in 
deceniile următoare pe calea 
eliberării sociale si naționale, 
si însăși edificarea societății, 
socialiste, care a împlinit visul 
lui Bălcescu si Avram Iancu do 
„domnire a poporului prin po
por".

Dumitru ALMAȘ

conomiei noastre, mina de 
bun gospodar a fiecărui om 
al muncii în ce privește redu
cerea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili 
și energie. valorificarea cu 
randament superior a întregu
lui potențial tehnic si uman, 
a mijloacelor materiale și fi
nanciare considerabile de care 
dispune fiecare unitate, spori
rea beneficiilor — într-un cu
vînt. pentru creșterea pro
ducției nete, a valorii nou 
create.

Calitatea nouă conferită oa
menilor muncii — de adminis
tratori deplini, cotidieni ai a- 
vuției sociale — ridică în 
fața fiecăruia exigențe spori
te și în direcția întronării in 
întreaga activitate economico- 
socială a unui climat de ordi
ne și disciplină riguroasă. Mo
dul în care s-a înfăptuit națio
nalizarea rămîne pentru noi o 
mărturie a forței pe care o re
prezintă spiritul de ordine și 
simțul de disciplină al clasei 
noastre muncitoare. Să preiei 
din mers, fără a prejudicia cî- 
tuși de puțin desfășurarea pro
ducției, mii de întreprinderi, 
să le conduci astfel incit să 
înregistrezi rapid rezultate net 
superioare celor anterioare —• 
este indiscutabil o splendidă 
demonstrație de organizare 
muncitorească. Marele exem
plu al generației care a înfăp
tuit naționalizarea trebuie să 
rămînă pentru noi toți nu nu
mai un memento, ci mai ales 
un imbold către o muncă te
meinic organizată, caracteri
zată printr-o profundă ordine 
și disciplină.

In spiritul tradiției instaura
te în anii socialismului, cea 
mai înaltă cinstire pe care o 
putem aduce aniversării actu
lui revoluționar al naționali
zării constă în munca plină 
de elan și dăruire pentru în
făptuirea hotărîrilor Congre
sului al XI-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, 
a tuturor sarcinilor făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre 
comunism.

Ioan ERHAN
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ÎNCHEIEREA VIZITEI GENERALULUI LOCOTENENT OLUSEGUN OBASANJO
CEREMONIA SEMNĂRII DECLARAȚIEI SOLEMNE COMUNICAT COMUN

COMUNE Șl A COMUNICATULUI COMUN
(Urmare din pag. I)
lațiile comerciale — de către Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio

nale, și dr. O. Adewoye, ministrul 
federal al dezvoltării economice al 
R.F. Nigeria ; Acordul între Guver
nul Republicii Socialiste .România și 
Guvernul militar federal al Repu
blicii Federale Nigeria privind servi

ciile aeriene între și dincolo de te
ritoriile lor -J- de către Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, și colonel M. Ma- 
goro, ministrul federal al transpor
turilor al R.F. Nigeria.

în încheierea ceremoniei, cei doi 
șefi de stat au ciocnit o cupă de 
șampanie pentru întărirea continuă 
a prieteniei și colaborării româno- 
nigeriene, pentru înfăptuirea'aspira
țiilor de pace și progres ale omenirii.

Cuvîntul tovarășului 
Nicolue Ceaușescu

Cuvîntul generalului locotenent 
Olusegun Obasanjo

Stimate domnule șef al Guvernu
lui militar federal, general locotenent 
Olusegun Obasanjo.

Domnilor,
Stimați tovarăși.
Aș dori să exprim satisfacția noas

tră pentru încheierea cu succes a vi
zitei pe care ati efectuat-o în Româ
nia. Deși scurtă, vizita a prilejuit o 
trecere în revistă a stadiului colabo
rării dintre țările noastre, cît si un 
schimb larg de păreri asupra proble
melor Internationale actuale. Docu
mentele semnate de miniștri cu pri
vire la cooperarea economică, precum 
si documentele pe care le-am sem
nat împreună — declarația comună 
și comunicatul — oglindesc rezulta
tele obținute în cursul convorbirilor 
noastre, dorința comună de a da im 
impuls mai puternic colaborării si 
cooperării economice, tehnico-stiinti- 
fice si culturale dintre țările si po
poarele noastre. De asemenea, decla
rația și comunicatul exprimă pozițiile 
comune ale guvernelor' si popoarelor 
noastre într-un sir de probleme in
ternaționale, și în primul rînd do
rința de a acționa pentru asigurarea 
independentei si suveranității popoa
relor. pentru o politică de pace si co
laborare internațională, bazată ne 
deplina egalitate în drepturi, pe res
pectul independentei si suveranității 
naționale, pe neamestec în treburile 
interne, renunțarea la forță si la 
amenințarea cu forța în relațiile din
tre state, pe respectarea dreptului 
fiecărei națiuni de a fi stăpînă ne

bogățiile naționale, pe destinele sale.
Am abordat multe probleme îm

preună. As dori să menționez preocu
parea pentru înfăptuirea securității 
europene, precum si preocuparea 
pentru solutionarea problemelor afri
cane de către statele africane însele, 
fără nici un amestec din afară. Con
siderăm că trebuie făcut totul, atît 
în direcția înfăptuirii securității eu
ropene. cît si în direcția soluționării 
pe calea tratativelor a problemelor 
dintre diferite state africane, pentru 
întărirea unității africane care să 
excludă sub orice formă intervenția 
altor state în treburile Africii.

în declarație se subliniază dorința 
guvernelor, popoarelor noastre de a 
conlucra mai strîns în realizarea noii 
ordini economice Internationale, in 
înfăptuirea dezarmării. în realizarea 
unei lumi mai drepte si mai bune pe 
planeta noastră.

Iată de ce consider că vizita dum
neavoastră constituie un nou moment 
“important, care va da noi dimensiuni 
colaborării dintre România si Nigeria, 
atit pe plan bilateral, cît și pe plan 
international. Prin aceasta noi ser
vim. în primul rînd-. interesele celor 
două țări si popoare, dar si cauza 
prieteniei si păcii în lume.

As dori. în încheiere, să vă rog să 
duceți poporului nigerian prieten 
urările poporului român, ale mele, de 
succes în activitatea consacrată dez
voltării economico-sociale. Întăririi 
independentei si suveranității națio
nale. bunăstării si fericirii. (Aplauze 
puternice. Îndelungate).

Excelență, domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Excelențe,
Distinși domni,
Aș dori ca, în numele poporului și 

guvernului Nigeriei, în numele dele
gației mele și al meu personal, să 
exprim satisfacția față de rezultatele 
vizitei noastre în marea dumnea
voastră țară.

în cursul acestei vizite am conti
nuat schimbul de păreri și de idei 
pe care l-am început cu ocazia vi
zitei dumneavoastră în țara noastră, 
anul trecut, în martie. Am explorat 
noi domenii de colaborare Și ne-am 
ocupat pe larg de problemele situa
ției internaționale, fie că este vorba 
de Europa, de Africa sau de Asia, 
în toate aceste probleme am constatat 
că avem păreri și judecăți aproape 
identice. Acordurile semnate de mi
niștrii noștri reprezintă o consecință 
directă a discuțiilor purtate, anul 
trecut, și care au continuat cu ocazia 
acestei vizite.

Declarația solemnă și Comunicatul 
comun, pe care le-am semnat îm
preună, reprezintă, de asemenea, re
zultatul convorbirilor purtate de Ex
celența Voastră cu mine, ajutați de 
miniștrii noștri, în special asupra 
modului în care privim situația in
ternațională actuală. Cred că o re
alizare deosebită, de mare importan
ță, care de fapt străbate ca un fir 
roșu declarația, comunicatul și con
vorbirile noastre, o reprezintă faptul 
că lumea în care trăim ar fi mult 
mai bună, problema securității euro
pene ar fi rezolvată, iar intervenția 
străină în Africa, încercările de 
destabilizare și recolonizare a conti
nentului nostru nu ar mai exista 
dacă noi cu toții, toate națiunile, am 
fi de acord și am acționa, in sensul 
renunțării la forță, în rezolvarea pro

blemelor existente. Am convenit că 
trebuie să acționăm fără încetare 
pentru ca toate reuniunile și toate 
forurile internaționale să contribuie 
la crearea unei noi situații în lume, 
in care să devină posibilă, în sfîrșit, 
dezarmarea, in care oamenii să crea
dă in negocieri, să se acționeze prin 
negocieri, in vederea rezolvării pro
blemelor, renunțîndu-se la recurge
rea la forță, la arme.

Deși a fost o vizită scurtă, noi cre
dem — și sperăm că și dumneavoas
tră, Excelență, împărtășiți această a- 
preciere — că a fost o vizită foarte 
utilă. La încheierea ei, plecăm cu im
presii remarcabile. Sîntem impresio
nați de efortul dumneavoastră de a 
transforma această tară, bizuindu-vă 
pe propriile forțe, intr-o țară care, 
fiind absolut independentă, să fie și 
puternic dezvoltată, care să joace un 
rol util în cadrul comunității națiu
nilor lumii. Apreciem foarte mult 
acest rol.

Doresc să spun că, în ceea ce ne 
privește, vom urmări cu toată vi
goarea realizarea acordurilor la care 
am ajuns.

în sfîrșit, doresc să vă exprim, în 
numele poporului și guvernului Ni
geriei, în numele delegației mele și 
al meu personal, întreaga noastră re'- 
cunoștință și întreaga noastră apre
ciere față de primirea foarte caldă 
și cordială ce ni s-a făcut.

Vă dorim ca acele culmi pe care 
poporul dumneavoastră dorește să le 
atingă să fie atinse cît mai curînd, 
sub conducerea dumneavoastră înțe
leaptă. Dorim ca poporul Republicii 
Socialiste România să trăiască in 
pace și liniște. Dumneavoastră perso
nal vă dorim multă sănătate și mulți, 
mulți ani de activitate rodnică în 
slujba marii dumneavoastră țări și a 
întregii umanități ! (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Plecarea din Capitală a șefului guvernului militar federal al Nigeriei
(Urmare din pag. I)
Nigeria. Pe frontispiciul salonului 
Oficial se aflau portretele președin
telui Nicolae Ceaușescu și gene
ralului locotenent Olusegun Obasanjo, 
încadrate de drapelele celor două 
țări.

Pe mari panouri erau înscrise 
urările ,,Să se dezvolte continuu rela
țiile de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Federală Nigeria. în inte
resul ambelor popoare, al cauzei 
păcii șl înțelegerii internaționale 
„Trăiască pacea, prietenia si colabo
rarea între toate popoarele lumii !“

Mii de cetățeni ai Capitalei, veniți 
la aeroport, au salutat cu căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si pe 
șeful statului nigerian, generalul lo
cotenent Olusegun Obasanjo. Ei

aplaudă îndelung, flutură stegulete 
ale celor două țări.

In această atmosferă prietenească 
are loc ceremonia oficială a plecării.

Garda militară, aliniată pe aero
port. prezintă onorul. Se intonează 
imnurile de stat ale Republicii Fede
rale Nigeria și Republicii Socialiste 
România, în timp ce. în semn de sa
lut; sînt trase 21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
generalul locotenent Olusegun Oba
sanjo trec în revistă garda de 
onoare.

în continuarea ceremoniei, șeful 
statului nigerian salută pe șefii mi
siunilor diplomatice ale țărilor afri
cane acreditați la București, prezent! 
pe aeroport. A fost, de asemenea, de 
față ambasadorul R.P. Polone la 
București.

Șeful statului nigerian, celelalte

persoane oficiale din anturajul său 
își iau apoi rămas bun de la tovară
șii Ștefan Voitec, Gheorghe Oprea, 
Ilie Verdeț, Cornel Burtică. Gheor
ghe Cioară. Janos Fazekas. Ion Din- 
că. Emil Drăgănescu, Virgil Trofin, 
Ștefan Andrei, Ion Coman. Miu Do- 
brescu, precum și de la tovarășii 
Neculai Agachi. Ion Avram. Mihail 
Florescu, Traian Dudaș, Constantin 
Stătescu, miniștri, de la generalii și 
celelalte persoane oficiale române 
prezente pe aeroport.

La scara avionului. președintele 
Nicolae Ceaușescu își ia rămas bun 
de la persoanele oficiale nigeriene 
care l-au însoțit pe șeful statului în 
vizita oficială efectuată în tara noas
tră — general de brigadă Joseph 
Garba, membru al Consiliului Mili
tar Suprem, ministrul afacerilor ex

terne. colonel M. Buhari. membru al 
Consiliului Militar Suprem, președin
tele corporației naționale nigeriene a 
petrolului, colonel U. A. Mohammed, 
guvernator militar al statului Sokoto, 
locotenent-colonel David Ikpene, gu
vernator militar al statului Ondo, 
dr. R. A. Adeleye, ministrul federal 
al industriilor, colonel M. Magoro, mi
nistrul federal al transporturilor, dr. 
O. Adewoye, ministrul federal al 
dezvoltării economice, dr. E. B. Le
ton, ministrul federal al informațiilor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
șeful statului nigerian, generalul lo
cotenent Olusegun Obasanjo, își 
string cu căldură miinile, se îmbră
țișează.

La ora 12,00. aeronava oficială a 
decolat, îndreptindu-se spre Varșovia. 

(Agerpres)

Primirea șefilor misiunilor diplomatice și a reprezentanților 
unor mișcări de eliberare națională acreditați la București

Miercuri dimineața, generalul loco
tenent Olusegun Obasanjo, șeful Gu
vernului militar federal, comandant 
suprem al Forțelor armate ale Re
publicii Federale Nigeria, a primit

pe șefii misiunilor diplomatice și pe 
reprezentanții unor mișcări de eli
berare națională acreditați la Bucu
rești. *

Șeful statului nigerian s-a întreți

nut intr-o atmosferă cordială cu di
plomații prezenți.

La primire a fost de față Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al țării noastre.

Au fost prezente persoanele oficia
le nigeriene care l-au însoțit pe ge
neralul locotenent Olusegun Obasan
jo în vizita în țara noastră.

DECLARAȚIE SOLEMNĂ
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3. Dreptul suveran, inalienabil și permanent al 

fiecărui stat de a dispune de bogățiile sale na
turale și toate celelalte resurse pentru dezvol
tarea economică și socială și bunăstarea po
porului său : dreptul statelor maritime de a avea 
folosință exclusivă a resurselor marine și sub
marine din cadrul jurisdicției lor naționale și 
dreptul tuturor statelor de a lua parte pe bază 
echitabilă la exploatarea teritoriilor submarine 
și a resurselor acestora, care sînt situate in 
afara jurisdicției naționale și constituie patrimo
niu comun al omenirii ;

4. Egalitatea deplină in drepturi a tuturor sta
telor. indiferent de mărimea, nivelul lor de 
dezvoltare și sistemul lor politic, economic și 
social ;

5. Dreptul și îndatorirea fiecărui stat de a 
participa, în condiții de deplină egalitate in 
drepturi. Ia examinarea si rezolvarea tuturor 
problemelor internaționale de interes comun ;

6. Dreptul fiecărui stat de a-și întemeia coo
perarea cu alte state în toate domeniile pe a- 
vantajul reciproc ;

7. Dreptul și obligația statelor, indiferent de 
sistemul lor politic și social, de a coopera intre 
ele in menținerea păcii și securității interna
ționale, precum și în facilitarea procesului so
cial-economic al tuturor națiunilor, în special 
al țărilor in curs de dezvoltare, și de a bene
ficia de realizările științei și tehnologiei mo
derne :

8. Obligația tuturor statelor de a nu aduce 
atingere, sub nici o formă și sub nici un pre
text, dreptului suveran al fiecărui stat de a-și 
dezvolta politica internă și externă, iu confor
mitate cu interesele sale naționale ;

9. Obligația statelor de a se abține în rela
țiile lor internaționale de la orice constrîngere 
militară, politică, economică sau de altă natu
ră, de la amenințarea eu forța și de la folosirea 
forței, sub orice pretext, in orice formă și în 
orice împrejurare. împotriva altui stat !

10. Obligația tuturor statelor de a se abține 
de la orice amestec in treburile interne sau ex
terne ale oricărui alt stat ;

11. Dreptul inalienabil al fiecărui stat la le
gitimă apărare individuală sau colectivă, in 
conformitate cu articolul 51 al Cartei Națiuni
lor Unite ;

12. Obligația statelor de a respecta inviolabi

litatea frontierelor și integritatea teritorială a 
fiecărui stat, precum și de a se abține de la 
orice amenințare cu forța sau folosire a forței 
împotriva integrității teritoriale și a indepen
denței politice a oricărui stat ;

13. Obligația statelor de a rezolva toate dife
rendele lor prin mijloace pașnice și de a pro
mova cu fermitate negocieri directe, ca fiind cel 
mai adecvat mijloc pentru reglementarea pro
blemelor internaționale ; •

14. Dreptul tuturor popoarelor sub asuprire 
colonială și al celor care trăiesc sub regimuri 
rasiste de a lupta pentru autodeterminarea și 
independența lor, și îndatorirea tuturor celor
lalte state de a sprijini lupta lor dreaptă :

15. îndatorirea fiecărui stat de a-și îndeplini 
cu bunăcredință obligațiile asumate in confor
mitate cu Carta Națiunilor Unite, cu principiile 
universal recunoscute ale dreptului internațional 
și cu acordurile internaționale încheiate în con
formitate cu aceste principii.

Principiile fundamentale enumerate mai sus 
sînt legate între ele și fiecare din ele trebuie să 
fie interpretat în contextul celorlalte principii.

IU. DECLARA SOLEMN HOTARÎREA LOR 
COMUNA DE A ACȚIONA FERM SI CON
SECVENT, ÎMPREUNA CU CELELALTE STA
TE, PENTRU :

— aplicarea efectivă în viața internațională, 
in relațiile dintre state, a principiilor conținute 
in capitolul precedent, in scopul de a instaura 
o nouă ordine economică și politică in lume, 
pentru eliminarea hotărită a relațiilor vechi, 
inechitabile dintre state, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă ;

— soluționare» problemelor complexe ale si
tuației economice internaționale, stabilirea și 
menținerea unui raport corespunzător și echita
bil intre prețurile materiilor prime, ale bunurilor 
industriale și ale produselor agricole și alimen
tare ; accesul tuturor statelor la realizările 
științei și tehnologiei moderne, ca și la resursele 
de materii prime și energie, și să acționeze 
pentru realizarea unei ponderi corespunzătoare 
a țărilor in curs de dezvoltare în producția in
dustrială mondială ;

— adoptarea fermă de măsuri pentru a eli
mina decalajele între țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare :

— adoptarea și punerea în aplicare de măsuri 
care să ducă la încetarea cursei înarmărilor, la 
dezarmarea generală și totală, și in primul rind 
la dezarmarea nucleară, la reducerea bugetelor
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militare, desființarea blocurilor militare și în
cetarea propagandei de război ; crearea de largi 
zone fără arme nucleare ; lichidarea bazelor mi
litare străine și retragerea trupelor străine aflate 
pe teritoriile altor state ;

— înfăptuirea unor relații, bazate pe egalitate 
in drepturi între toate națiunile lumii, respec- 
tînd dreptul fiecărui popor de a alege siste
mul social pe care îl dorește, fără nici un 
amestec din afară ; rezolvarea prin negocieri a 
litigiilor, lărgirea cooperării multilaterale între 
toate statele și națiunile lumii ;

— lichidarea colonialismului, neoeolonialismu- 
lui. apartheidului și altor forme de discriminare 
rasială și exploatare a unui popor de către altul, 
indiferent de rasă, culoare, cetățenie sau orice 
altă disțincție ;

— întărirea rolului Națiunilor Unite in men
ținerea și consolidarea păcii și securității inter
naționale, in dezvoltarea cooperării intre toate 
națiunile și de a promova regulile dreptului 
internațional in relațiile dintre state.

IV. CHEAMĂ TOATE CELELALTE STATE 
CA, ÎMPREUNA CU ELE, SĂ-ȘI ASUME 
ANGAJAMENTUL :

— de a acționa cu deplină răspundere pentru 
eliminarea completă a războiului, a oricărei 
amenințări cu forța sau folosire a forței din 
relațiile internaționale, pentru rezolvarea pașni
că a tuturor diferendelor între state prin 
negocieri, în folosul națiunilor și al întregii 
lumi :

— de a promova în mod hotărit stabilirea 
unei ere de cooperare și pace, in condiții de 
completă securitate, dreptate, libertate naționa
lă și socială a tuturor popoarelor, pe baza prin
cipiilor universal recunoscute ale dreptului in
ternațional ;

— de a acționa cu toată energia pentru instau
rarea unei noi ordini economice și politice in
ternaționale, bazată pe deplina egalitate in 
drepturi a tuturor națiunilor lumii.

V. în scopul proclamat prin prezenta Decla
rație solemnă comună, Republica Socialistă 
România și Republica Federală Nigeria procla
mă voința lor comună de a adinei și extinde 
consultările lor prin canalele diplomatice nor
male, precum și prin intilniri periodice la toate 
nivelurile.

întocmită la București, la 7 iunie 1978, in 
două exemplare originale, fiecare in limbile ro
mână și engleză, ambele texte avind aceeași 
valabilitate.

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, generalul locote
nent Olusegun Obasanjo, șeful Gu
vernului militar federal, comandant 
suprem al Forțelor armate ale Repu
blicii Federale Nigeria, a efectuat o 
vizită oficială în România în perioada 
5—7 iunie 1978.

în timpul șederii în România, șeful 
statului Republica Federală Nigeria, 
generalul locotenent Olusegun Oba
sanjo, și delegația oficială care l-a 
însoțit au vizitat obiective economice 
Si social-culturale din București si 
județul Argeș, bucurindu-se pretutin
deni de o primire călduroasă, plină 
de ospitalitate, expresie elocventă a 
sentimentelor de stimă si prietenie ne 
care poporul român le nutrește fată 
de poporul nigerian.

în timpul vizitei. între cei doi șefi 
de stat au avut loc convorbiri ofi
ciale. într-o atmosferă de sinceră 
prietenie si cordialitate si într-un 
spirit de deplină înțelegere si stimă 
reciprocă.

La convorbiri au participat :
din partea română :
Manea Mănescu. prim-ministru al 

guvernului ;
Gheorghe Oprea, primviceprim- 

ministru al guvernului :
Cornel Burtică, viceprim-ministru. 

ministrul comerțului exterior și coo
perării economice Internationale :

Virgil Trofin. ministrul economiei 
forestiere si materialelor de con
strucții :

Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe :

Vasile Pungan. ministru la Pre
ședinția Republicii Socialiste Româ
nia. sef al grupului de consilieri ai 
președintelui republicii ;

Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini :

Traian Dudaș. ministrul transpor
turilor si telecomunicațiilor :

Ion M. Nicolae. prim-adiunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării, economice internaționale :

Silviu Curticeanu. secretar prezi
dențial si al Consiliului de Stat :

Octavian Cărare. ambasadorul 
României la Lagos ; ■

Petre Tănăsie. director în Ministe
rul Afacerilor Externe.

din partea nigerlană :
General de brigadă Joseph Garba, 

membru al Consiliului Militar Su
prem. ministrul afacerilor externe :

— Colonel M. Buhari. membru al 
Consiliului Militar Suprem, președin
tele Corporației naționale nigeriene 
a petrolului ;

Colonel U. A. Mohammed, guver
nator militar al statului Sokoto :

Locotenent-colonel David Ikpene, 
guvernator militar al statului Ondo ;

Dr. R. A. Adeleye, ministrul fede
ral al industriilor :

Colonel M. Magoro. ministrul fe
deral al transporturilor :

Dr. O. Adewoye, ministrul federal 
al dezvoltării economice :

Dr. E. B. Leton, ministrul federal 
al informațiilor :

L. S. M. Osobase. ambasadorul 
R.F. Nigeria la București ;

Alhaji. Arzika. secretar al șefului 
Guvernului militar federal ;

B. O. Awokoya. director pentru 
Europa în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Cei doi șefi de stat au examinat re
lațiile bilaterale dintre cele două țări. 
Evocind cu profundă satisfacție rela
țiile excelente statornicite între 
cele două țări, îndeosebi în ul
timii ani. el au subliniat necesitatea 
extinderii si întăririi în continuare a 
acestor raporturi. în domenii de in
teres comun.

în acest context, cei doi șefi de stat 
au reliefat existenta unor mari po
sibilități pentru creșterea continuă a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări și pentru intensificarea și 
diversificarea cooperării economice în 
domenii de interes reciproc, ca : mi
nerit. prelucrarea lemnului, materiale 
de construcții, agricultură, transport 
si comunicații, cercetare științifică si 
tehnică.

Ambii șefi de stat au manifestat 
hotărîrea lor de a acționa pentru dez
voltarea în continuare a cooperării si 
prieteniei reciproce dintre cele două 
țări și au exprimat speranța că aces
te relații vor deveni mai trainice și 
vor fi încununate cu rezultate rodni
ce, în interesul păcii, justiției și 
securității internaționale.

în dorința de a da expresie aspi
rațiilor de pace și prietenie ale po
poarelor român si nigerian, de a dez
volta în continuare raporturile bila
terale pe multiple planuri si de a 
contribui la instaurarea unor relații 
noi între toate țările lumii, la solu
ționarea constructivă a marilor pro
bleme care confruntă omenirea, șefii 
celor două state au semnat Declara
ția solemnă comună a Republicii So
cialiste România si a Republicii Fe
derale Nigeria.

Apreciind importanta deosebită a 
întîlnirilor la nivel înalt, precum si 
contribuția vizitelor la diferite alte 
niveluri pentru dezvoltarea perma
nentă a relațiilor bilaterale si în 
special pentru concretizarea si con
venirea domeniilor de cooperare eco
nomică între cele două țări, cei doi 
șefi de stat au căzut de acord să in
tensifice contactele si vizitele reci
proce intre instituții guvernamentale 
și de specialitate din România si 
Nigeria.

în acest sens, cei doi șefi de stat 
și-au exprimat satisfacția față de 
progresele înregistrate pînă în pre
zent în activitatea Comisiei mixte 
instituite între cele două țări.

în legătură cu relațiile economice, 
cei doi șefi de stat au exprimat sa
tisfacția pentru progresul realizat de 
cele două țări în domeniul schimbu
rilor economice și comerciale, mai a- 
les după constituirea Comisiei mixte 
româno-nigeriene, și s-au angajat să 
dezvolte și să întărească în continu
are cooperarea în aceste domenii.

în timpul vizitei au avut loc con
vorbiri oficiale între copreședinții 
Comisiei mixte în cadrul cărora s-a 
convenit, în principiu, să se vîndă 
țiței și alte produse nigeriene ce vor 
fi specificate periodic, în schimbul 
mărfurilor și serviciilor românești

solicitate pentru accelerarea dezvol
tării industriale în Nigeria.

în acest scop, a fost semnat un Me
morandum de înțelegere privind 
schimburile reciproce de mărfuri și 
servicii, pentru a servi ca bază ne
gocierilor viitoare în această proble
mă. S-a stabilit să se încurajeze în
cheierea de acorduri și contracte pe 
termen lung, pentru a da stabilitate 
și o perspectivă mai largă relațiilor 
economice dintre România și Ni
geria.

De asemenea, copreședinții Comi
siei mixte au examinat stadiul de re
alizare a acțiunilor din celelalte do
menii de cooperare economică și au 
semnat un Memorandum de înțele
gere pentru întărirea în continuare a 
cooperării în agricultură, industria de 
prelucrare a lemnului, transporturi, 
petrochimie și electrificare.

Totodată, a fost semnat un Acord 
privind serviciile aeriene între cele 
două țări, pentru a facilita relațiile 
economice și comerciale dintre a- 
cestea.

în cadrul schimbului de vederi asu
pra problemelor internaționale, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și șeful statului Republica Fede
rală Nigeria s-au pronunțat pentru 
intensificarea luptei popoarelor pen
tru pace și securitate internațională, 
pentru o nouă ordine economică în 
lume, împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, pentru 
promovarea unor noi relații între 
state, bazate pe principiile dreptului 
internațional. Totodată, cei doi șefi 
de stat au exprimat profunda lor în
grijorare în legătură cu înrăutățirea 
climatului politic pe plan mondial, 
ascuțirea contradicțiilor dintre unele 
state sau grupări de state, persistența 
unor focare de încordare și apariția 
altor surse de tensiune internaționa
lă, generate de accentuarea politicii 
de reîmpărțire a lumii în sfere de 
influență și dominație, a vechii po
litici imperialiste, de forță și dictat.

El au reafirmat voința lor fermă 
de a acționa pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale care să așeze relațiile 
dintre state pe principii noi de egali
tate, să asigure o colaborare echita
bilă și sprijinirea eforturilor proprii 
ale statelor în curs de dezvol
tare sau slab dezvoltate econo
mic în direcția unui progres e- 
conomic și social mai rapid, să 
le permită și să le înlesnească acce
sul la tehnologiile moderne, creînd, 
totodată, condiții pentru prosperita
tea și dezvoltarea echitabilă a dife
ritelor zone ale lumii, pentru stabi
litatea economiei mondiale în an
samblu.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
necesitatea ca relațiile dintre toate 
statele să fie întemeiate pe princi
piile independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, integrității teritoriale, avanta
jului reciproc, nerecurgerii la folosi
rea forței sau la amenințarea cu forța. 
Ei au subliniat că generalizarea 
acestor principii în relațiile dintre 
toate statele. înfăptuirea lor consec
ventă în practică, respectarea strictă 
a dreptului sacru al fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe propria soartă și 
pe resursele sale naționale, de a-și 
organiza viata si a-si alege calea 
dezvoltării potrivit voinței si intere
selor sale, fără nici un amestec din 
afară, constituie premise fundamen
tale pentru întărirea păcii si secu
rității mondiale, pentru progresul 
economico-social al tuturor națiu
nilor.

Șefii celor două state au reafirmat 
pozițiile lor comune privind necesi
tatea democratizării reale a relații
lor internaționale, realizării unei po
litici noi. bazată pe colaborarea 
egală intre toate națiunile, creării 
cadrului corespunzător pentru parti
ciparea activă si nemijlocită a tu
turor statelor — mari, mijlocii sau 
mici, a țărilor avansate economic 
sau în curs de dezvoltare, a țărilor 
nealiniate — la viața internațională, 
la soluționarea constructivă a pro
blemelor majore care confruntă ome
nirea contemporană.

în acest context, ei au subliniat 
contribuția pozitivă a țărilor neali
niate pe plan mondial. îndeosebi la 
lupta pentru pace si cooperare inter
națională. Totodată, ei au reliefat 
participarea activă a acestor țări in 
eforturile vizînd soluționarea proble
mei subdezvoltării, instaurarea noii 
ordini economice si politice interna
ționale.

Referitor la problemele africane, 
cei doi șefi de stat au reafirmat an
gajamentul lor total față de cauza 
eradicării depline a rasismului, im
perialismului. colonialismului si a 
tuturor rămășițelor acestora in toate 
zonele continentului. Reiterînd spri
jinul lor pentru cauza justă a luptei 
de eliberare in Namibia. Zimbabwe 
Si Africa de Sud. ei au chemat la 
intensificarea eforturilor mișcărilor 
de eliberare națională în lupta pen
tru obținerea autodeterminării si in
dependenței. Cei doi șefi de stat 
condamnă și resping total asa-numi- 
tul acord privind reglementarea in
ternă semnat între Ian Smith și pro- 
tejații săi, în vederea soluționării 
problemei independentei pentru 
Zimbabwe si au chemat comunitatea 
internațională să sprijine toate efor
turile îndreptate spre realizarea 
păcii și justiției, pentru indepen
denta Zimbabwe. Cei doi șefi de stat 
condamnă, de asemenea, cu fermi
tate. asasinarea fără discriminare, 
absurdă, a persoanelor civile lipsite 
de apărare și a copiilor nevinovați, 
precum si arestarea în masă a pa- 
triotilor africani de către regimul de 
apartheid al Africii de Sud ; ei con
damnă cu hotărîre actele de încăl
care arogantă, continuă, a rezoluții
lor O.N.U. de către regimurile ra
siste și ilegale din Africa australă, 
considerindu-le drept inumane, bar
bare, necivilizate și o violare inadmi
sibilă a dreptului fundamental al 
populației de culoare din Namibia, 
Zimbabwe și Africa de Sud la auto
determinare. Cei doi șefi de stat au 
reafirmat atașamentul lor deplin 
fată de rezoluția O.N.U. care cere 
Africii de Sud să părăsească Nami
bia fără condiții prealabile.

Cei doi șefi de stat s-au adresat 
către toate statele si popoarele să 
acționeze ferm pentru sprijinirea 
popoarelor oprimate din Namibia,

Zimbabwe și Africa de Sud, pentru 
lichidarea definitivă a politicii co
lonialiste si neocolonialiste. a discri
minării rasiale si a apartheidului, 

în cadrul schimbului de vederi 
asupra procesului de edificare a 
securității și cooperării în Europa, 
președintele României a evocat re
zultatele nesatisfăcătoare cu care s-a 
încheiat reuniunea de la Belgrad ; 
cei doi șefi de stat au subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru transpunerea efectivă in via- ■ 
tă, ca un tot unitar, a Actului final 
al Conferinței de la Helsinki, pen
tru adoptarea unor măsuri concre
te de dezangajare militară, de im
pulsionare a colaborării multilate
rale în domeniile economic, tehnico- 
științific si cultural. Cei doi șefi de' 
stat au fost de acord că întărirea co
laborării și securității în Europa, in
staurarea unor relații noi, democra
tice între statele continentului vor 
exercita o influentă pozitivă asupra 
climatului politic internațional, asu
pra păcii si securității în întreaga 
lume.

Cei doi șefi de stat au subliniat ho
tărîrea lor de a întări solidaritatea 
și unitatea de acțiune a țărilor in 
curs de dezvoltare in lupta pentru 
făurirea noii ordini economice si po
litice internaționale, pentru elimi
narea completă a politicii de forță &4 
de amestec în treburile interne, de 
dominație, asuprire și exploatare a 
altor țări și de reîmpărțire a lumii 
în sfere de influență. Ei acordă o 
mare importantă hotărîrii Adunării 
Generale a O.N.U. privind trecerea 
în cadrul O.N.U. a ansamblului ne
gocierilor asupra edificării noii ordini 
economice internaționale și convo
carea unei sesiuni speciale a Adună
rii Generale in anul 1980, consacrată 
acestei probleme.

Pentru realizarea acestor obiective, 
cele două părți au căzut de acord 
să acționeze treptat pentru îmbună
tățirea activității și Cartei O.N.U., 
astfel încit aceasta să servească edi
ficării unei noi ordini economice și 
politice internaționale. întăririi rolu
lui O.N.U., democratizării si adap
tării sale la realitățile lumii con
temporane.

Șefii de stat ai României si Nigeriei 
s-au pronunțat cu fermitate pentru 
trecerea neântirziată la realizarea 
unor măsuri concrete de încetare a 
cursei înarmărilor și dezarmare. în 
primul rînd de dezarmare nucleară. 
Ei au exprimat voința de a acționa, 
împreună cu celelalte state, pentru 
ca sesiunea specială a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite consacrată dezarmării să adop
te un program de acțiuni concrete, 
care să permită convenirea unor a- 
eorduri și înțelegeri general accep
tabile. menite să asigure dezarma
rea generală. în primul rînd dezar
marea nucleară.

Reliefind, cu deosebită satisfacție, 
colaborarea fructuoasă statornicită 
între cele două țări pe plan inter
național. șefii de stat au fost de a- 
cord să Întărească si să lărgească a- 
ceastă conlucrare, in cadrul O.N.U., 
al organismelor sale, al „Grupului 
celor 77“. al mișcării statelor neali
niate, precum si în alte foruri mon
diale. în scopul creșterii contribuției 
guvernelor lor la rezolvarea demo
cratică, justă a problemelor majore 
ale vieții internaționale. în același 
scop, ei au convenit organizarea pe
riodică de consultări si schimburi 
de vederi între cele două țări pe căi 
diplomatice, prin intilniri periodice 
ale reprezentanților ministerelor de 
externe și în alte forme.

în acest context, ei s-au pronun
țat pentru continuarea hotărîtă a 
procesului de realizare a păcii în 
Orientul Mijlociu, pentru reglemen
tarea politică, prin negocieri, a con
flictului, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, 
soluționarea problemei palestiniene, 
pe baza dreptului la autodeterminare 
al poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului de a-și constitui un stat 
national propriu, la asigurarea inde
pendenței. suveranității si integri
tății tuturor statelor din zonă.

Șeful statului Republica Federală 
Nigeria și-a exprimat satisfacția pro
fundă fată de rezultatele vizitei sale 
in Republica Socialistă România. El 
a dat o înaltă apreciere politicii ex
terne dinamice desfășurate de Româ
nia. de către președintele Nicolae 
Ceaușescu personal. în slujba păcii, 
cooperării și prieteniei între popoare 
și a exprimat sincere aprecieri pen
tru sprijinul ferm acordat luptei îm
potriva colonialismului, neocolonialis- 
mului. luptei de eliberare națională 
din Africa, contribuției sale la edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

Șeful statului nigerian a exprimat 
aprecierea sa față de eforturile fă
cute de Republica Socialistă Româ
nia și poporul român, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, in 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, accelerarea pro
gresului economic, social și cultural 
al poporului, ridicarea întregii țări 
pe noi culmi ale civilizației umane.

Șeful statului român a exprimat 
satisfacția sa față de politica exter
nă activă promovată de Nigeria — 
o politică de pace, cooperare și priete
nie cu toate popoarele — și aprecie
rea sinceră pentru rolul jucat de Ni
geria in eliminarea ultimelor rămă
șițe colonialiste de pe continentul 
african, in întărirea solidarității și 
consolidarea acțiunilor și relațiilor 
de cooperare între țările in curs de 
dezvoltare.

Șeful statului român a exprimat, 
de asemenea, aprecieri față de reali
zările poporului nigerian, sub condu
cerea șefului statului nigerian, gene
ralul locotenent Olusegun Obasanjo, 
în procesul dezvoltării multilaterale 
a economiei tării sale. în ridicarea 
continuă a nivelului de viață cultural 
și spiritual al națiunii sale.

Șeful statului nigerian, generalul 
locotenent Olusegun Obasanjo, a 
adresat sincere mulțumiri pentru pri
mirea deosebit de călduroasă și ospi
talitatea caldă ce i-au fost acordate, 
lui și delegației care l-a însoțit, în 
timpul șederii în România.

întocmit la București, la 7 iunie 
1978, in două exemplare, fiecare în 
limbile română și engleză, ambele 
texte avînd aceeași valabilitate.

General-locotenent

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

OLUSEGUN OBASANJO
Șeful Guvernului militar federal. 

Comandant suprem al Forțelor armate 
ale Republicii Federale Nigeria
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spus cum 
îl cheamă...

Venind dintr-o vizită făcută 
fiicei sale la Pitești, Elena Z. 
se îndrepta spre casă, pe o 
stradă din Cimpulung. Și cum 
mergea așa, încărcată cu ba
gaje, a văzut deodată negru 
in fața ochilor, i-a venit rău și 
a căzut amețită, la pămint. Cind 
și-a revenit, a văzut toate ba
gajele alături, din care nu lip
sea nimic, și un tinăr care o 
ridicase de jos și-i acordase pri
mele îngrijiri. „Dar ceea ce m-a 
impresionat mai mult și mai 
mult — ne scrie Elena Z. — a 
fost vorba lui caldă, liniștitoare, 
care m-a îmbărbătat, intrebin- 
du-l cum îl cheamă, nu mi-a 
spus și a plecat pe strifâă la 
vale. Văzind că și-a dat binețe 
cu un grup de tineri din apro
piere, i-am intrebat pe ei și ei 
mi-au răspuns că-i zic Relu. 
Fie-mi îngăduit să-i pot mul
țumi pe această cale pentru bi
nele făcut".
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Un concurs 
reușit»

Pe stadionul „Olimpia” 
Capitală a avut loc zilele 
cute un concurs-expoziție, 
nizat de asociația 
din București, consacrat celui 
mai vechi și mai credincios 
prieten al omului : dinele. Ma
nifestarea ca atare merită coh- 

, semnată pentru inițiativă, dar și 
' pentru încă cîteva aspecte. Pri
mul este pozitiv : organizatorii 
s-au preocupat si au reușit, 
muncind cu entuziasm, să pre
zinte exemplare reprezentative 
și valoroase din cele mai fru
moase rase, ceea ce a permis 
publicului să se inițieze in pro
blemele „cynophiliei". In rindu- 
rile miilor de vizitatori, o exce
lentă impresie au produs cîinii 
din rasa românească — cunos
cuta „dini ciobănești" ; de ase
menea. demonstrațiile cu dini 
dtesați, care au încununat reu
șita manifestare. Ce a fost rău ? 
Tratamentul de rudă săracă a- 
cordat expoziției: un stadion 
neincăpător. lipsa caselor de bi
lete. oamenii fiind nevoiți să 
aștepte prea mult pentru a-și 
lua biletul de intrare. Ceea ce 
nu se va mai intîmpla. credem, 
la viitorul concurs.

din
> tre- 
orga- 

chinologieă

I Mașină

I
I
I
I
I
>

I

I
I

i

1
I

i

I
I
I
I

I
I
i
I
*

de ronțăit... 
pîine

Nu știm dacă denumirea este 
riguros științifică, dar studentul 
Nicolae T„ de la Universitatea 
din Galați, ne asigură, printr-o 
scrisoare și o arteră demonstra
tivă, că este absolut exactă. „In 
ultimul timp — ne scrie el — 
in franzelele care costă 3,60 lei 
bucata, fabricate la Galați, am 
găsit mai multe corpuri străine. 
Dacă unei mașini de tăiat — să 
zicem — tablă nu prea-i pasă 
de duritatea sau îndărătnicia 
acesteia, in ce mă privește am 
constatat că măseaua mea (și 
nu numai a mea) nu este atit 
de -tare ca fierul, iute ca oțe
lul», aidoma bucăților de metal 
găsite prin miezul pîinii, iar 
gingiile mele s-au dovedit cu 
totul neputincioase in contact 
cu o bucată de sirmă, care nici 
măcar nu era -inox»... De aici, 
concluzia : făurarii franzelei gă- 
lățene de 3,60 lei bucata ar pu
tea să vină în sprijinul onor 
consumatorilor și cu o mașină 
a cărei denumire nu știm dacă 
ar fi riguros științifică, dar e 
absolut exactă : mașina de ron
țăit... pîine".
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întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport Nehoiu — Buzău 
este una din cele mai mari unități 
de acest fel din tară. Prin specificul 
activității se poate spune că această 
întreprindere este deopotrivă furni
zoare si beneficiară a materiei prime 
de bază : lemnul exploatat din îm
prejurimile Nehoiului este înnobilat 
în secțiile de fabricație ale modernei 
unități de prelucrare, unde se reali
zează o gamă largă de produse — de 
la binale și parchete, la mobila de 
serie sau. mai nou. mobila stil. „La 
noi nu se risipește nici o așchie și 
nici măcar cetina de brad ; totul este 
prelucrat Și valorificat în producție1*
— ne spunea cu justificată mîndrie 
un muncitor. Am găsit în această 
plastică relatare miezul unei deprin
deri de gospodărire riguroasă a fie
cărei resurse de 
materie primă în 
vederea sporirii 
producției și creș
terii beneficiilor. 
Iată de ce pregă
tirile ce se fac aici 
în vederea intro
ducerii noului 
mecanism econo- 
mico-financiar au 
găsit un teren de
osebit de priel
nic. Practic, la 
această dată, co
lectivul întreprinderii iși desfășoară 
activitatea pe baza indicatorului pro
ducția netă, a celorlalți indicatori 
conținuți de noul mecanism econo- 
mico-financiar.

„Așa cum era firesc, pregătirea 
pentru aplicarea noilor indicatori 
de măsurare a efortului colectivului
— spunea inginerul Nicolae Costache, 
directorul I.F.E.T. — a început prin
tr-o largă dezbatere a sensului și în
semnătății politice și economice a 
măsurilor adoptate de conducerea 
partidului, dezbatere organizată la 
noi în întreprindere pe secții și 
sectoare, la care au participat acti
viști de partid și de stat de la orga
nele județene, personalul tehnic și 
de conducere din întreprindere. O 
altă etapă a acțiunii a constituit-o 
instruirea personalului T.E.S.A., a 
maiștrilor și conducătorilor locurilor 
de muncă cu privire la modul de în
registrare a datelor statistice in for
mularele de evidentă a producției, 
cheltuielilor, volumului de muncă etc., 
precum și circuitul documentelor res
pective pentru sintetizarea datelor".

Așadar, înainte de a se trece la 
stabilirea unor măsuri tehnico-orga- 
nizatorice concrete menite să asigure 
realizarea ritmică a noilor indicatori 
de plan, a căilor de perfecționare a 
activității de producție, a fost pusă la 
punct metodologia statistică a evi
dențierii desfășurării activității pro
ductive. începînd de la formații și 
schimburi si terminînd cu ansamblul 
întreprinderii. Fiind indicatori ce de
finesc prin conținutul lor calitatea și 
cantitatea muncii depuse pînă la rea
lizarea obiectivului final, producția 
netă și producția fizică, solicită din 
partea fiecărui om al muncii un 
profund spirit de gospodărire a

timpului de lucru, a materiilor pri
me și materialelor, energiei și com
bustibilului.

,.în sectoarele de exploatare fores
tieră — ne spunea maistrul Gheor
ghe Tudose, de la sectorul Valea Bu
zăului — se consumă o cantitate im- 
portantă de muncă fizică, sînt folo
site o seamă de utilaje specifice. 
Pentru trecerea la aplicarea noilor 
indicatori, noi am desfășurat o largă 
acțiune de stabilire a numărului de 
muncitori si utilaje necesare realiză
rii producției fizice, în funcție de nor
mele de productivitate fizică și valo
rică ce revin pe un om. Totodată, 
s-au stabilit și cheltuielile materiale 
de energie si combustibil ce trebuie 
realizate pentru obținerea producției
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fizice prevăzute. Nu Înseamnă că 
prin aceasta oamenii sînt forțați la 
eforturi suplimentare, ci sînt mobi
lizați mai energic pentru a valorifica' 
la maximum mijloacele de care dis
pun, timpul de lucru ; în final, toate 
acestea se traduc prin creșterea co
respunzătoare a veniturilor fiecăruia, 
atit cele din retribuția calculată pe 
baza noilor indicatori, cît și a celor ce 
le revin ca urmare a sporirii eficien
ței economice, adică din fondul de 
participare la beneficiile întreprin
derii".

Conducînd nemijlocit la întărirea 
spiritului de autogestiune si bună 
gospodărire, măsurile privind intro
ducerea noilor indicatori de plan — 
care corelează direct efortul oameni
lor cu rezultatele finale ale activi
tății productive — s-au dovedit a fi 
un puternic stimulent in acțiunea de 
perfecționare a fluxurilor tehnologice, 
atit in sectoarele de exploatare, cît și 
în cele de industrializare si. în mod 
deosebit, la fabrica de mobilă, 
între altele, la această modernă uni
tate concepută după cele mai avan
sate coordonate tehnice în domeniu, 
muncitorii și specialiștii au elaborat 
și realizat o linie nouă de prelucrat 
panouri, prin care operațiunile exe
cutate anterior pe mașini indepen
dente sînt centralizate, redueîndu-se 
cu 20 la sută necesarul de forță de 
muncă la același volum fizic de pro
duse. Asemănător se acționează la 
fabricile de cherestea și parchete, 
unde se conturează noi fluxuri teh
nologice mai bine organizate, în care 
circuitul materiilor prime va fi opti
mizat, avînd ca efect sporirea volu
mului producției fizice pe aceleași ca
pacități și cu aceleași cheltuieli.

„Creșterea continuă a eficienței e- 
conomice se sprijină în bună măsură

pe diversificarea, reproiectarea și 
sporirea complexității produselor — 
preciza inginerul Ion Pop, directorul 
fabricii de mobilă — fapt pentru care 
muncitorii, maiștrii și specialiștii 
noștri sînt angajați cu toate forțele 
în găsirea de noi căi pentru realiza
rea acestor obiective. Ca o ilustrare 
a strădaniilor lor creatoare mențio
nez că. față de 10 tipuri de diverse 
garnituri de mobilier aflate în fabri
cație pînă la sfîrșitul anului prece
dent, în cursul anului. 1978 pe flux 
vor intra 19 tipuri noi de mobilă, în
tre care două ansambluri complexe 
de mobilă stil, cu înaltă eficiență".

Desigur, pentru pregătirea condi
țiilor optime de trecere la noii indi
catori economici, colectivul de la 

I.F.E.T. Nehoiu 
și-a analizat cu 
exigență rezulta
tele obținute pînă 
acum, a desprins 
din ele noi direc
ții în care tre
buie să acțione
ze. Iată, spre e- 
xemplu, la sfîrși
tul primelor 4 
luni din acest an 
se consemna rea
lizarea producției 
marfă în proporție 

de 101.2 Ia sută și de 101,6 la sută la 
productivitatea muncii. S-au obținut 
economii peste plan la cheltuielile 
materiale în sumă totală de 600 000 
lei, iar producția netă a fost de
pășită cu 160 000 lei. Valoarea pro
ducției fizice a fost depășită, dar din 
cele 46 sortimente, două nu au fost 
realizate. De asemenea, deși unitatea 
s-a încadrat în cota admisă de ener
gie. normele de consum planificate la 
energia electrică au fost depășite cu 
136 000 kilowați-oră. Iată de ce, ana- 
lizind operativ cauzele care au 
dus la această depășire, consiliul oa
menilor muncii a constatat. între al
tele. că la o bună parte din mașini și 
utilaje nu a fost înlăturat mersul in 
gol, că in unele sectoare de indus
trializare s-au folosit puteri prea 
mari fată de numărul utilajelor in 
funcțiune in schimburile II și III etc. 
Astfel, in programul de măsuri adop
tat s-a prevăzut ca neîntîrziat să se 
introducă contoare de energie la fie
care secție și atelier, precum și ana
lizarea decadală a consumurilor de 
energie.

Participarea efectivă la autocondu- 
cerea și autogestiunea întreprinderii 
a declanșat in această unitate uriașe 
energii creatoare, menite sâ ducă la 
perfecționarea întregii activități, la 
ridicarea nivelului calitativ al mun
cii întregului colectiv, de al căror 
rod va beneficia tot mai mult întrea
ga masă a oamenilor muncii.

Mlhat BÂZU
corespondentul „Scînteii"

TIMIȘ
I

Noi servicii 

pentru turiști
O expoziție turistică si de 

artă culinară care a avut loc la 
Timișoara a prezentat bogata 
paletă a posibilităților existen
te în județul Timiș pentru 
practicarea turismului și diver
sificarea serviciilor pe care 
O.J.T. le asigură oaspeților săi. 
Astfel, la obișnuitele excursii de 
1—2 zile de la sfîrșit de săptă- 
mînă la Valea lui Liman. Cri- 
vaia, Moneasa. Trei Ape. Mun
tele Mic, din acest an s-au 
adăugat trasee noi : Poiana Mă
rului. în munții Banatului, ba
rajul și lacul de acumulare de 
la Surduc, din apropierea sa
tului în care s-a născut Traian 
Vuia, și Cheile Cernei, în amon
te de Băile Herculane. De 
asemenea, tot din acest an se 
organizează excursii de mai 
multe zile pe trasee cuprinzind 
Valea Jiului și Valea Oltului.

Pentru o mai bună informare 
a publicului, oficiul județean de 
turism a deschis puncte turis
tice în marele și modernul car
tier timișorean „Circumvalatiu- 
nii“ și în comunele Recaș. Nă
drag. Lovrin — viitoare centre 
urbane — precum și in alte lo
calități. La Timișoara se orga
nizează un dispecerat de ca
zare. in sediul din str. Piatra 
Craiului nr. 3. Totodată, turiștii 
pot participa în fiecare joi la 
restaurantul „Continental" la o 
„seară bănățeană", prilej pentru 
a cunoaște și aprecia mincăruri 
specifice bucătăriei bănățene. 
(Cezar Ioana).

în imagine : Noul hotel „Ti
mișoara" din orașul de pe Bega.

EXPOZIȚIA-un mijloc educativ
Așa după cum s-a 

afirmat adesea și cum 
o confirmă practica 
vieții. expozițiile de 
artă plastică constituie 
unul dintre cele mai 
eficiente mijloace de 
răspindire a culturii și 
artei, deoarece între 
pereții unei săli de 
expoziție sînt adunate 
lucrări de artă foarte 
variate, menite să co
munice simțăminte și 
gînduri în stare a deș
tepta emoții, puternice 
trăiri, profunde în
țelegeri ă realităților 
majore contemporane 
ori istorice. O expozi
ție lărgește — cind e 
valoroasă. firește — 
orizontul spiritual al 
vizitatorului. Pentru 
public, format din oa
meni de cele mai 
diferite vîrste, de cele 
mai diferite profesii, 
cît și cu diverse ni
veluri de cultură, ex
pozițiile metodic orga
nizate sînt adesea o 
adevărată școală. Ele 
pot prezenta viața și 
lupta de secole a ma
selor. scoțînd la iveală 
marele adevăr că po
porul este făuritorul 
istoriei, precum și 
uriașele transformări 
petrecute în toate do
meniile vieții în anii 
măreței construcții so
cialiste. Expozițiile pot 
fi școală a educației 
comuniste de masă 
prin capacitatea pe 
care o pot avea de a 
insufla nobilul senti
ment de dragoste pen
tru popor si patrie, de 
a ajuta la lărgirea

sferei de cunoștințe, 
de a contribui, prin 
mijloace artistice, la 
adîncirea concepției 
materialist dialectice 
asupra lumii.

Pornind de la aceste 
premise, mi se pare 
cel puțin legitimă ac
centuarea responsabili
tății sociale a artistu
lui, sublinierea dato
riei sale de a face pu
blicul să găsească în

însemnări
de Dan HATMANII

artă nu numai o plă
cere, un instrument de 
cultivare a gustului 
pentru frumos, ci și 
profunde valențe edu
cative.

In societatea noastră 
socialistă, preocupările 
oamenilor muncii, evo
luați datorită condiți
ilor din ce în ce mai 
bune de trai, sînt deo
sebite de cele din pe
rioada luptei pentru 
cîștigarea libertății, a 
unei vieți mai drepte 
și mai bune, a unui 
trai civilizat. Ei sînt 
dornici să se instruias
că și să viseze, să se 
bucure de acordurile 
culorilor dintr-un ta
blou. Sînt dornici să 
se regăsească în artă, 
în frumos.

Pentru a-și atinge 
scopul socotesc că ex
pozițiile ar trebui să 
fie mai la indemîna 
oamenilor, să fie orga

nizate nu numai în să
lile centrale ale ora
șelor. ci mai frecvent, 
mult mai frecvent, și 
in fabrici, in coopera
tive sătești. Ar a’>ea de 
cîștigat atît muncitorii 
și țăranii, care pătrund 
cu această ocazie tai
nele operei de artă. în- 
vățînd să prețuiască 
frumosul, cît și artiș
tii pentru care uzina 
și munca harnică 
pentru pîine sînt cele 
mai bune școli de edu
cație etică și patrio
tică.

Expozițiile, consider 
apoi că ar fi bine să 
nu aibă Întotdeauna 
un caracter oficial ; 
pot fi expuse lucrări 
din diferite faze ale 
lucrului, sub formă de 
proiecte, schite. în or
dinea elaborării lor — 
care cred că pot reuși, 
să introducă publicul 
in intimitatea creației, 
a muncii de atelier.

Avînd în vedere În
semnătatea educativă a 
expoziției, cred că se 
impune mai multă 
exigență în acordarea 
sălilor. în organizarea 
fiecărei manifestări de 
acest gen. Să nu uităm 
că pseudoarta poate 
avea un rol negativ 
prin poluarea gustului 
estetic. Numai prin 
păstrarea cu sfințenie 
a unui nivel artistic 
ridicat socotesc că se 
va putea ajunge la 
creșterea eficientei ex
pozițiilor de arte plas
tice asa cum o doresc 
deopotrivă, artiștii și 
publicul.

Concursul și festivalul 
cîntecului popular 
„Maria Tănase“

S-a încheiat, la Cra
iova, cea de-a V-a 
ediție a Concursului 
și festivalului inter- 
pireților cîntecului 
popular „Maria Tăna- 
se“, organizat de că
tre Consiliul popular 
al județului Dolj — 
In colaborare cu Con
siliul Ciuturii și Edu
cației Socialiste, Uni
unea compozitorilor și 
Radioteleviziunea ro
mână, în cadrul Fes
tivalului național 
„Cîntarea României". 
Un semnificativ act 
de cultură și un me
morabil eveniment ar
tistic, în memoria ce
lei ce a fost și va 
rămîne „doamna cîn
tecului românesc" — 
Maria Tănase.

Timp de o saptă- 
mînă, străvechea ce
tate a banilor a fost 
capitala cîntecului 
popular românesc, sce
nă de concurs pe care 
au evoluat aproape 70 
de participanți, soliști 
vocali și instrumen
tiști amatori, repre- 
zentînd. pentru prima 
oară, toate județele 
țării. Un plus de in
teres și atractivitate 
al acestei ediții a fes
tivalului l-a adus, pe 
lingă concursul pro- 
priu-zis, bogata pale
tă a manifestărilor a- 
diaeente: tîrgul meș
terilor populari, un 
simpozion pe teme de 
folclor, parada portu
lui și jocului popular 
oltenesc, două expozi

ții — una de docu
mente „Maria Tăna
se", alta de luarări de 
artă populară — un 
schimb de experiență, 
numeroase intîlniri 
între specialiștii din 
juriu, concurenți și 
oameni ai muncii de 
diferite profesii1, pre
cum și 15 concerte in 
localitățile doljene. La 
toate aceste manifes
tări cultural-artistice 
din cadrul festivalu
lui „Maria Tănase" au 
luat parte circa 20 000 
de spectatori și vizi
tatori, cane se adau
gă celor peste 100 000 
de la cele patru edi
ții anterioare.

Actuala ediție a 
concursului și festiva
lului „Maria Tănase" 
a scos la iveală noi 
și semnificative talen
te, cîntece populare 
inedite, în special doi
ne și balade de o 
inestimabilă valoare. 
De altfel, in calitatea 
sa de președinte de 
onoare al juriului 
concursului. prof, 
univ. dr. Petre Brân- 
cuși, președintele U- 
niunii compozitorilor, 
remarca, printre alte
le: „Cea de-a V-a 
ediție a Concursului 
și festivalului „Maria 
Tănase" a fost o ma
nifestare unică în pei
sajul cultural-artistic 
al țării, puternic sti
mulat de Festivalul 
național „Cîntarea 
României"; un eveni
ment artistic de înal

tă ținută, valoros nu 
numai pentru zona 
folclorică doljeană, ci 
pentru toate zonele 
țării, care duce mai 
departe tezaurul de 
frumuseți folclorice, 
ferindu-1 de standar
dizare și manierism, 
de schematism și po
luare. Apreciez că 
marea majoritate a 
concurenților au ofe
rit o veritabilă para
dă de metafore muzi
cale, de forme mode
latoare adânc înrădă
cinate în pămîntul 
străbunilor. Sînt bucu
ros că la această edi
ție reprezentantele 
Doljului au dăruit 
cintecelor interpretate 
noblețe și o mare, for
ță de atracție, iar pu
blicului, clipe de pu
ternică trăire".

Laureații concursu
lui: Vasilica Dinu — 
județul Dolj (soliști 
vocali); Domin Cor- 
cheș — județul Hune
doara (soliști in
strumentiști) ; Floa
rea Calotă — județul 
Teleorman — premiul 
special al Uniunii 
compozitorilor ; Iusti
na Crișan-Dejeu — ju
dețul Cluj — premiul 
special al Institutului 
de cercetări etnologice 
și dialectologice Bucu
rești.

Nicolae BABALĂU 
corespondentul 
„Scinteil"
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șase inși, Deși domici- 
trei localități diferite, 

șase j-a strins in jurul 
aceleiași mese aceeași patimă 
numită joc de noroc. Dar să fa
cem cunoștință cu ei, de la 
stingă la dreapta sau invers, că 
n-are nici o importanță : lui 
Ștefan Florea, din Țăndărei, i 
s-au făcut ochii cit cepele vă- 
zind miza mare de pe masă și, 
da teamă să nu-i pice altuia, 
nici măcar nu mai clipește, c-ar 
fi in stare să-și pună scobitori 
intre pleoape ; Petru Gheorghe, 
Virgil Dragnea și Ion Vișan, 
toți trei din Slobozia, toți trei 
furindu-se cu coada ochiului de 
teamă cg nu cumva careva să 
le dea vreo cacialma ; Iancu 
Lucian și Ion Enache, amindoi 
din Călărași, amindoi frecindu-și 
mâinile de parcă-i frige la de
gete teancul de sute de pe masă. 
Fiecare din cei șase visa, dorea, 
aștepta să-i pice șase-șase, dar 
a... picat plocon miliția. După 
care toți șase au plătit amenzi 
de cite o mie de lei fiecare.

I Pionierească

I
i
I
i
I

Pionierul Adrian Chirie din 
clasa a IlI-a de la Școala gene
rală nr. 17 din Galați a găsit la 
intrarea intr-un bloc din car
tierul Dunărea o mapă cu di
ferite acte. Mai intii a încercat 
s-o predea personal păgubașu
lui, gindind că locuiește chiar 
în blocul respectiv. Dar nimeni 
nu-l cunoștea acolo. Atunci, a 
dus actele la școală, învățătoa
rei. Păgubașul a fost găsit. Era 
automacaragiu la Trustul de 
construcții și îmbunătățiri fun
ciare Galați. Omul s-a bucurat 
nespus, mai ales că intre actele 
pierdute se aflau și cele ale ma
șinii pe care o conduce.

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"
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Recoltarea și însilozarea furajelor 
constituie în momentul de fată o ac
țiune importantă în agricultură. La o 
recentă ședință de lucru organi
zată de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare s-a indicat 
ca întreaga cantitate de masă verde 
ce se recoltează in această perioadă 
să fie conservată sub formă de semi- 
siloz, la un grad de umiditate care 
să nu depășească 50—55 la sută. 
Cum se respectă programul privind 
asigurarea furajelor 7 Iată citeva 
constatări făcute în județul Galați.

Din inițiativa 
comitetului jude
țean de partid și 
a direcției agri- 

, cole s-au format 
’ colective de spe
cialiști și cadre 
de conducere care 
analizează și so
luționează ope
rativ problemele 
cheie ale dezvoltării zootehniei, intre 
care și recoltarea furajelor. Măsuri
le in curs de aplicare vizează atît ur
gentarea recoltării, cît și aplicarea 
corectă a tehnologiei de conservare 
a nutrețului verde. In fiecare consi
liu intercooperatist s-au creat cite 
1—2 formații specializate de mecani
zatori dotate cu combine, tractoare, 
cositori și mijloace de transport, care 
execută toate operațiunile prevăzute, 
de la recoltarea furajelor pînă la 
însilozare. Asemenea formații func
ționează si în cadrul fiecărui complex 
de îngrășare a taurinelor, cît si 
în cele de creștere a vacilor. Pînă 
acum, potrivit datelor centralizate 
la direcția agricolă, în cooperativele 
agricole trifolienele au fost recoltate 
de pe 91,5 la sută din suprafață, iar 
cantitățile însilozate reprezintă 103 
la sută față de prevederi. în 
majoritatea unităților agricole, tri
folienele au fost recoltate de pe 
întreaga suprafață. Totuși. în unele 
cooperative agricole. între care Suce
veni, Bălășești, Măstăcani, Cudalbi și 
altele, recoltarea lucernei este întîr- 
ziată. La Suceveni și Bălășești, de 
pildă, nu s-au recoltat nici jumătate 
din suprafețele cultivate cu lucemă. 
Nu se poate trece cu vederea că, in 
unele unități, sînt încălcate normele 

tehnice la însilozarea furajelor,, pro
blemă asupra căreia vom insista în 
rîndurile ce urmează.

Reducerea umidității Inițiale din 
masa verde sau omogenizarea ames
tecului de lucernă cu paie este o 
cerință esențială pentru a asigura 
conservarea fără pierderi a furaje
lor. La cooperativa agricolă Indepen
dența s-a organizat un flux continuu 
— de la recoltat și transportat pînă 
la așezarea și presarea nutrețului în 
silozuri. Se neglijează însă omogeni
zarea amestecului de lucernă to

ÎN JUDEȚUL GALAȚI : • Formații specializate de me
canizatori în fiecare consiliu intercooperatist • Nu 
numai cît, ci și cum se însilozează • Norme tehnolo

gice obligatorii sau lucru „după ureche“ ?

cată si paie în siloz. La această 
operațiune lucra un singur coopera
tor, care nu dovedea să amestece 
toate nutrețurile verzi cu cele uscate. 
Presarea nutrețului era făcută cu un 
tractor ușor, in timp ce un tractoi 
greu, pe șenile, era defect și nimeni 
nu se îngrijea să-1 repare.

Însilozarea furajelor este bine să se 
facă la suprafața solului, pe platfor
me sau in silozuri betonate. Deși 
sînt cunoscute avantajele acestei teh
nologii de însilozare. în unele coo
perative agricole furajele sînt depo
zitate în gropi de pămint. la adîn- 
cimi de 2,5—3 metri sub nivelul so
lului. Evident, din cauza capacității 
mici si a contactului cu pămîntul se 
produc pierderi mari de furaje. In 
plus, scoaterea din asemenea gropi a 
mii de tone de nutret este o lucrare 
grea, care necesită cheltuieli inutile 
de forță de muncă. La cooperativa 
agricolă din Piscu, de pildă, sînt fo
losite 12 gropi adinei de 3—3,5 m a- 
dîncime și cu o capacitate de numai 
200—300 tone fiecare. în acest mod, 
după cum ne spunea președintele 
cooperativei. Constantin Ștefan, ur
mează să fie însilozate în total 3 700 
tone de furaje. înseamnă că milioa
ne de kilograme de nutret vor tre
bui scoase cu furca și încărcate în 

căruțe, la o înălțime de cel puțin 
3—4 metri. In această unitate este 
necesar să se amenajeze silozuri la 
suprafața solului pentru întreaga 
cantitate de furaje verzi care va fi 
însilozată în perioadele următoare.

Mai multă atentie trebuie acordată 
recoltării și însilozării furajelor în 
întreprinderile agricole de stat. Din 
cele 5 147 ha cu lucernă și alte cul
turi perene pentru masă verde exis
tente pe ansamblul Trustului I.A.S. 
Galati. 3 450 hectare sînt amplasate 

la o singură uni
tate — I.A.S. Tu- 
luceșt.i. Intrucît 
din lipsă de com
bustibil stația de 
deshidratat furaje 
verzi nu mai 
funcționează, lu
cerna este usca
tă (și adesea 
plouată și degra

dată) In brazde, iar apoi balotată 
și transportată in alte întreprinderi 
agricole de stat din județ : Dealu Bu
jorului. Frumușița. Ionești. Șendreni, 
Tecuci, Nicorești și altele, pe 
distanțe ce variază între 20— 
100 km. Sint transporturi neecono- 
micoase. făcute cu cheltuieli mari și 
inutile de combustibil. Numai de la 
coasa I de lucernă este în curs trans
portul a 10 000—11 000 tone de fin, iar 
la coasele următoare se vor căra alte 
mii și mii de tone. Nu este în inten
ția noastră să intrăm în detalii, dar 
este clar că în aceste condiții se în
carcă costul furajelor și, implicit, al 
produselor animaliere, se ajunge la 
pierderi in loc de cîștig.

Aspectele constatate în județul 
Galați pun în evidentă necesitatea 
unei analize aprofundate pentru a 
rezolva problema asigurării furaje
lor pe bază de criterii tehnice si e- 
conomice. care să asigure recolte 
mari, o calitate bună a nutrețurilor, la 
costuri cît mai reduse. Acum, esen
țial este să se organizeze temeinic 
munca in toate unitățile si fermele 
zootehnice pentru a încheia recolta
rea și conservarea furajelor în bune 
condiții, evitindu-se orice pierderi.

C. BORDEIANU

Atît ca suprafață, cit și ca produc
ție, județul Ilfov este cel mai impor
tant bazin legumicol al țării și, in 
același timp, principalul furnizor de 
legume al Capitalei. în acest an, po
trivit plânului. județul urmează să 
realizeze o producție totală de aproa
pe 370 000 tone de legume. Cum se 
acționează acum, în plină campanie 
legumicolă, pentru obținerea acestei 
producții 7 De la început trebuie 
arătat, că, pe ansamblul județului, 
s-a plantat și însămințat aproape în
treaga suprafață prevăzută a se cul
tiva cu legume, 
iar acum se exe
cută lucrările de 
întreținere a cul
turilor, lucrări 
mult ușurate și 
de faptul că în
treaga suprafață 
cultivată a fost 
erbicidată, iar în 
fermele mari tra
tamentele fitosanitare se fac cu opt 
mijloace aviatice.

Specificul muncii în legumicultură 
impune ca la unele lucrări să fie fo
losită munca manuală. La Vărăști, a- 
ceastă forță însuma, în ziua raidului 
nostru, peste 600 de oameni organi
zați în 18 formațiuni, care lucrau pe 
cele 150 de hectare cu tomate, ardei 
și rădăcinoase. Alte două echipe se 
aflau în solarii, unde tomatele au 
început să se coacă. Forma de retri
buire în acord global cu tarife la 
1 000 lei producție pentru culturile cu 
valoare economică mare (tomate, 
ardei) sau cu tarife Ia tona de produs 
(în cazul culturilor de rădăcinoase 
și mazăre) constituie principala pîr- 
ghie ce-i determină pe cooperatori să 
execute Ia timp toate lucrările. La 
aceasta se adaugă și un sistem orga
nizat de îmbinare a activității din 
cooperativă cu aceea din gospodăria 
personală, sistem prin care se asigură 
o înaltă valorificare a întregii supra
fețe de teren de pe raza comunei 
Vărăști. Este suficient să amintim că 
această comună va livra statului, în 
acest an, aproape 6 000 tone de legu

me, din care aproximativ 2 000 de 
tone vor proveni din gospodăriile 
populației.

Vidra — o comună care prin gră
dinarii săi neîntrecuti a dat numele 
unuia dintre cele mai vestite bazine 
legumicole ale țării. Grădinarii de aici 
practică un sistem superintensiv de 
legumicultură, obtinind producții și 
venituri mari. Se apreciază că, pînă 
la sfirșitul verii, din cele 140 de hec
tare cu solarii din gospodăriile popu
lației se vor livra pentru consum 
peste 4 000 tone tomate. Cu totul alt

ÎN JUDEȚUL ILFOV : • în pregătire 370 000 tone de 
legume pentru piețele Capitalei • Unii au început 
recoltarea, iar alții n-au încheiat plantarea • Cum este 

folosită forța de muncă în vîrf de campanie

fel se prezintă situația in grădina de 
legume a cooperativei agricole. Aci 
există un contrast izbitor între mo
dul de a gospodări acest bun obștesc 
și cel categorisit ca lot in folosință. 
Zilele trecute nu se încheiase plan
tatul pe cele 45 hectare cu tomate 
timpurii, iar în cîmp am găsit pu
tini oameni, cu toate că prima pra- 
șilă manuală la porumb nu era exe
cutată decît pe... 5—10 ha. Unde se 
aflau ceilalți cooperatori care figu
rează aici drept forță activă de mun
că a cooperativei 7 Lipseau și cei 
care trebuiau să ne dea răspunsul — 
primarul comunei.. președintele și 
inginerul-sef al cooperativei. La una 
din grădinile de legume ni s-a spus 
că ar fi plecați prin sat să împartă 
răsaduri de tomate rămase neplan
tate. De ce această situație 7 Este 
rezultatul unui anumit mod de a 
conduce treburile în această comună, 
care a determinat instaurarea unui 
climat străin legilor noastre. Nu pu
ține sînt cazurile în care raporturile 
dintre cooperativă și așa-zișii mem
bri cooperatori se rezumă doar la 
pretențiile față de lotul în folosință, 

care, pentru unii, a devenit de acum 
o adevărată sursă de înavuțire. Sint 
oameni la Vidra care nu au efectuat 
numărul minim de norme stabilit de 
către adunarea generală, dar care, 
în schimbul unor aranjamente con
tractuale de legume în contul coo
perativei, beneficiază în mod siste
matic de lot in folosință. Este o si
tuație care obligă factorii răspunză
tori la măsuri ferme si urgente 
pentru a se instaura ordinea și dis
ciplina in muncă în această coope
rativă. astfel ca planul în legumi

cultură să fie 
realizat întocmai, 
iar cooperativa să 
livreze cantități 
sporite de legu
me la fondul de 
stat.

Problema la or
dinea zilei o con
stituie acum cu
lesul legumelor 

din grădini, preluarea și transportul 
lor în piețe și în unitățile de prelucra
re. Pe toren am putut constata că le
gume există din abundență. Pe piață 
au început să apară tomatele din sola
rii și cartofii, care se adaugă verde
țurilor și fructelor de sezon. Prelua
rea zecilor și sutelor de tone de legu
me și livrarea lor la piață trebuie să 
se facă pe drumul cel mai scurt. Sub
liniem aceasta, intrucît unele dereglări 
au și apărut în cazul verdețurilor, 
cînd camioane — încărcate cu salată 
și ceapă verde — după ce au colin
dat pe la porțile C.L.F. din București 
s-au reîntors tot încărcate la produ
cători, pentru ca după cîteva zile de
pozitele să acuze tocmai lipsa unor 
asemenea sortimente.

Iată de ce în județul Ilfov sînt ne
cesare măsuri hotărîte atit pentru 
asigurarea producției de legume, cît 
și pentru valorificarea ei în condiții 
optime, astfel îneît legumele recol
tate să ajungă în aceeași zi la popu
lație.

Iosif POPi
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Excelenței Sale Domnului ZI AUR RAHMAN
Președintele Republicii Populare Bangladesh

DACCA
Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Populare 

Bangladesh, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.
îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare din

tre Republica Socialistă România și Republica Populară Bangladesh se vor 
dezvolta în viitor, spre binele popoarelor și țărilor noastre, al păcii și edi
ficării unei lumi mai bune și mai drepte.

IERI A AVUT LOC ÎN CAPITALĂ

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI BRITANICE

w„Londra: un oraș străvechi
>

Generalul locotenent Olusegun Oba
sanjo, șeful Guvernului militar fede
ral, comandant suprem al Forțelor ar
mate ale Republicii Federale Nigeria, 
împreună cu persoanele care îl în
soțesc, a vizitat, miercuri diminea
ța, o expoziție de produse ale in
dustriei noastre constructoare de ma
șini, amenajată pe platoul Comple
xului expozițional din Piața Scînteii.

La vizită au participat Gheorghe 
Oprea, primviceprim-ministru al gu
vernului, Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Constantin Stătescu, ministrul justi
ției, general-locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major, Octavian Cărare, amba
sadorul României la Lagos.

Vizita șefului statului nigerian la 
această expoziție a constituit, la fel 
ca și cele întreprinse cu o zi înainte 
în unități industriale din Capitală și 
din județul Argeș, un bun prilej de 
a cunoaște nemijlocit experiența ță-

rii noastre In vasta operă de dez
voltare economică, precum și de a 
examina posibilitățile concretizării 
unor acțiuni de cooperare între 
România și Nigeria.

Expoziția a cuprins o gamă vari
ată de autoturisme, autovehicule de 
teren, microbuze, autobuze, autoca
mioane, autobasculante, alte mijloa
ce de transport, tractoare și mașini 
agricole, ce poartă embleme ale unor 
mari unități constructoare de mașini 
ale țării noastre.

Realizate la un înalt nivel tehnic 
și de competitivitate, produsele în
fățișate în cadrul expoziției au stir- 
nit interesul oaspeților nigerieni, 
care au exprimat cuvinte de apre
ciere față de nivelul tehnic și per
formanțele acestora, față de capaci
tatea industriei românești, a poten
țialului ei de a produce o gamă tot 
mai variată de mașini și utilaje care 
să satisfacă atît necesitățile pieței 
interne, cît și solicitările la export.

O deosebită impresie au produs-o 
asupra înaltului oaspete, a persoane
lor oficiale nigeriene mijloacele de 
transport rutiere, de la autoturisme
le „Dacia 1300“ și autoturismele de 
teren „ARO", cunoscute și apreciate 
pe multe meridiane ale globului 
pentru performanțele și calitățile lor 
tehnice, pînă la gama variată a mi
crobuzelor TV și a autocamioanelor 
cu diferite destinații și capacități. 
Aceeași bună impresie au produs-o 
tractoarele, concepute pentru a exe
cuta o multitudine de lucrări agrico
le și avînd puteri de la 45 pînă la 
180 CP, precum și tractoarele de 360 
CP destinate șantierelor de construc
ții.

în încheierea vizitei, șeful statului 
nigerian a adresat felicitări repre
zentanților marilor unități construc
toare de mașini, organizatorilor ex
poziției și le-a urat noi succese în 
importanta activitate pe care o des
fășoară.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

modem"

Miercuri s-au Încheiat la București 
lucrările Simpozionului interbalcanic 
al societăților de Cruce Roșie și Se
milună Roșie cu tema „Crucea Roșie 
și protecția mediului înconjurător", 
la care au participat delegații din 
Bulgaria. Grecia. Iugoslavia. Româ
nia. Turcia 
Societăților __

Timp de trei zile, participanții au 
dezbătut o . ‘ ‘
vind relația dintre industrie, procesul 
de urbanizare și mediul înconjurător, 
ef\ac ele acestora asupra sănătății o- 
mului.

Lucrările simpozionului au scos în 
evidentă preocupările și măsurile în
treprinse în fiecare tară din zona 
Balcanilor pentru protecția si ame
liorarea mediului de muncă si de 
viață. Ele au arătat în același timp 
necesitatea sporirii aportului socie
tăților de Cruce Roșie și Semilună 
Roșie, în colaborare cu instituțiile 
specializate, cu organizațiile de masă 
și obștești, cu alte organizații uma
nitare, la formarea conștiinței eco-

și reprezentanți ai Ligii 
de Cruce Roșie.
serie de probleme pri-

logice a populației și la mobilizarea 
acesteia la acțiuni practice, con
crete, pentru diminuarea efectelor 
poluării.

A fost menționat rolul important 
al Programului Națiunilor Unite 
pentru mediul Înconjurător în in
tensificarea activităților Internationa
le de protecție a mediului si con
tribuția Ligii societăților de Cruce 
Roșie la eforturile generale pentru 
salvgardarea mediului.

Participanții de peste hotare au 
dat o înaltă apreciere organizării a- 
cestei prestigioase manifestări de 
tre Crucea Roșie română, care 
prilejuit un dialog fructuos și un 
loros schimb de experiență între 
cietățile naționale de Cruce Roșie si 
Semilună Roșie din Balcani. Ei au 
evidențiat eforturile pe care le face 
tara noastră, concomitent cu dez
voltarea impetuoasă a economiei, 
pentru protejarea mediului înconju
rător. pentru ocrotirea sănătății pu
blice.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Por

tugaliei, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat miercuri după-amiază o 
manifestare culturală, în cadrul căreia 
prof. univ. Mihai Berza. director al 
Institutului de studii sud-est euro
pene, a împărtășit impresii de călă
torie din Portugalia.

Au participat reprezentanți 
nisterului Afacerilor Externe, 
meros public.

Au fost prezenți Antonio 
Machado, ambasadorul 
la București, și 
del.

al Mi- 
un nu-
Novaes

___ . Portugaliei 
membri ai ambasa-

că- 
a 

va- 
so-

(Agerpres)

★
încheiat lucrările 

pe tară desfășurate

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului argentinian, precum și al meu personal, 
vă adresez mulțumiri pentru amabilul mesaj pe care ați binevoit să-1 
transmiteți cu prilejul Zilei naționale.

La rîndul meu, vă adresez cele mai bune urări de prietenie și de colaborare 
pentru strîngerea legăturilor care unesc cele două țări ale noastre.

General - locotenent JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele Națiunii Argentiniene

Primiri la Consiliul de Miniștri
PopulareTovarășul Cornel Burtică. vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
miercuri dimineața, pe Azonhiho Ma
tin Dohu, ministru de interne, al 
securității și orientării naționale din 
Republica Populară Benin, care face 
o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind posibilitățile de 
dezvoltare și diversificare a colabo
rării și cooperării economice, în do
menii de interes comun, între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Benin.

La întrevedere au participat Ion M. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, Alexandru 
Roșu, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini.

A luat parte Guy Mory Boukary,

ambasadorul Republicii 
Benin la București.

★
Miercuri după-amiază.

Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a primit pe Mustafa K. 
Goleai, consilier pentru porturi, na
vigație si promovarea exportului al 
administratorului șef al Legii Mar
țiale din Republica Islamică Pakis
tan.

în cadrul convorbirii au fost abor
date probleme privind posibilitățile 
de dezvoltare a cooperării si schim
burilor comerciale dintre România și 
Pakistan.

La convorbire au participat Con
stantin Niță, ministru secretar de 
stat, precum si S.A. Moid. ambasa
dorul Republicii Islamice Pakistan la 
București. (Agerpres)

tovarășul

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de vizita de stat pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu o 
vor efectua în curînd In Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, la invitația Maiestății Sale 
regina Elisabeta a Il-a și a ducelui 
de Edinburgh, se înscrie și deschi
derea la București a expoziției de 
fotografii „Londra : un oraș stră
vechi modern". Organizată de Insti
tutul român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea și Asociația de 
prietenie România — Marea Brita
nie, în colaborare cu Oficiul central 
de informații din Londra și Ambasa
da britanică la București, expoziția 
este găzduită. începînd de miercuri, 
de Casa de cultură a I.R.R.C.S. Din 
imaginile prezentate, vizitatorul poa
te cunoaște aspecte semnificative și 
definitorii pentru viața Londrei, cu 
o vechime de peste 2 000 de ani, as
tăzi unul din marile orașe ale lu
mii, modern și înfloritor. Structura
te pe diferite teme, fotografiile în
fățișează ceremoniile grandioase des
fășurate în acest oraș, monumentele 
de interes național și parcurile sale, 
edificiile social-culturale, mai vechi

și mai noi, unele vestite în lumea 
întreagă, intensa viață economică, 
culturală și sportivă din capitala 
Marii Britanii.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de ști
ințe sociale și politice, președintele 
Asociației de prietenie România-Ma- 
rea Britanie, și Reginald Louis Se- 
condâ, ambasadorul Marii Britanii la 
București, au relevat cursul ascen
dent, în continuă diversificare, al 
schimburilor culturale româno-brita- 
nice, contribuția lor la mai buna 
cunoaștere reciprocă a valorilor spi
rituale create de popoarele celor 
două țări.

La festivitate au participat Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Va
sile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, loan Botar. secre
tar al I.R.R.C.S., membri ai comi
tetului de conducere al Asociației de 
prietenie România-Marea Britanie. 
personalități ale vieții culturale, un 
numeros public.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei Marii Britanii la București.

(Agerpres)

Ansamblul folcloric „Rapsodia
română" in turneu în Anglia

din 
re

în întreaga țară s-au desfășurat în 
aceste zile consfătuiri județene ale 
oamenilor muncii din activitatea de 
comerț și hotelieră, în cadrul cărora 
s-a analizat munca desfășurată de 
la începutul cincinalului și pînă 
acum pentru transpunerea în viață a 
sarcinilor ce revin acestui sector din 
hotărârile celui de-al XI-lea Congres 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui și s-au stabilit măsuri pentru 
îndeplinirea exemplară a planului și 
a angajamentelor pe acest an și pe 
anii 1979—1980.

La consfătuiri, organizate de con
siliile județene pentru coordonarea 
și îndrumarea activității de aprovi
zionare și prestări de servicii pentru 
populație, au participat lucrători din 
comerțul de stat și cooperatist, re-

prezentanți ai unităților furnizoare, 
ai organelor locale de partid și de 
stat și ai unor instituții centrale.

în cadrul consfătuirilor au fost 
stabilite noi măsuri care să ducă la 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației potrivit posibilităților crescîn- 
de de care dispune economia națio
nală.

în încheierea lucrărilor consfătui
rilor, participanții au adoptat, intr-o 
atmosferă de entuziasm, telegrame a- 
dresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care lucrătorii 
din comerțul socialist se angajează 
să acționeze pentru îmbunătățirea 
permanentă a aprovizionării și ser
virii populației, să practice forme 
moderne și eficiente de comerț care 
să corespundă cerințelor actuale.

Miercuri s-au 
unei consfătuiri 
la stațiunile experimentale agricole 
Livada. Satu Mare și Oradea, pe 
teme de agrofitologie. reunind cerce
tători de la Academia de științe a- 
gricole si silvice. Institutul de cer
cetări pentru cereale si plante teh
nice Fundulea, de la alte institute 
de profil, reprezentanți ai Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimen
tare. Au fost abordate principalele 
aspecte — actuale și de perspectivă 
— în domeniul cercetării științifice 
referitoare la folosirea rațională a 
îngrășămintelor chimice, la structu
ra culturilor și organizarea acestora 
în cadrul diferitelor rotatii. precum 
și probleme actuale ale plântelor fu
rajere. Au fost reliefate, de aseme
nea. aspectele specifice din agricul
tura din această primăvară, indieîn- 
du-se soluții practice si eficiente 
pentru înlăturarea excesului de 
ditate.

umi-

tv
21.10
21,20
22,20
22,30

Pămtnt Însorit
Ora tineretului
Telejurnal 
închiderea programului

★
după-amiază a 

semnat, la București, acordul 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Islamice 
Pakistan privind navigația maritimă 
comercială. Documentul prevede mă
suri menite să contribuie la dezvol
tarea navigației maritime prin crea
rea de facilități reciproce, o exploa
tare mai eficientă a flotelor comercia
le. promovarea transportului contai- 
nerizat si a tehnologiilor moderne în 
traficul dintre porturile celor două 
țări.

Acordul a fost semnat de Traian 
Dudas, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, și Mustafa K. 
Gokal, consilier pentru porturi, navi
gație și promovarea exportului al 
administratorului șef al Legii Mar
țiale.

A fost de față S. A. Moid, amba
sadorul Pakistanului la București.

(Agerpres)

Miercuri fost 
între

PROGRAMUL 1 PROGRAMUL 2
16,00
16,OS
16,30
17,00

16.30
18,45
19,05
19.30
20,00

20.30
20,40

Telex
Teleșcoală
Curs de limbă rusă
Campionatul mondial de fotbal :
Austria — Suedia
Consultații juridice
România pitorească
Film serial pentru copil : „Cuore" 
Telejurnal
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN KAMPUCHIA 
DEMOCRATA
La ofdlnea zilei In economie
130 de ani de la Revoluția din 
1848. „Dreptate, frăție". Film do- 
cumentar-artistic

19,30
20,00

Telejurnal
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN KAMPUCHIA 
DEMOCRATA
Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunil. Dirijor : Emanuel 
Elenescu. Soliști : Nikita Magaloff 
și Edith Simon. Concert Brahms. 
In program : Rapsodia pentru 
alto, cor bărbătesc și orchestră; 
Concertul nr. 2 pentru pian și or
chestră

21,40 Un fapt văzut de aproape 
22,00 Emisiune de știință : Omul 

mediul înconjurător
51

T

O CONTRIBUȚIE DE
nouă treaptă conlucrarea dintre ță
rile si popoarele noastre în opera 
de construcție socialistă.

în cursul vizitei. în convorbirile la 
nivel înalt a fost evidențiat, o dată 
mai mult, rolul hotăritor, de forță 
dinamizatoare în întărirea prieteniei 
și colaborării dintre poporul român 
si popoarele țărilor vizitate al legă
turilor tovărășești, de strînsă solida
ritate dintre partidele noastre comu
niste. Are o mare i 
acest sens reafirmarea 
a dezvolta colaborarea 
dul Comunist Român 
comuniste ale țărilor 
extinde schimburile de delegații pe 
linie de partid si de stat. în același 
spirit, urmează să se multiplice vizi
tele reciproce pentru schimb de ex
periență între organizațiile sindicale, 
de tineret si femei. între specialiștii 
în diverse domenii de activitate.

Examinarea aprofundată a căilor șl 
posibilităților de extindere a conlu
crării bilaterale dintre România șl 
țările vizitate în toate domeniile de 
activitate s-a îmbinat cu analiza evo
luțiilor de pe arena internațională, 
ilustrînd în mod elocvent preocuparea 
comună pentru asigurarea în lume a 
unui climat de pace și liniște, pentru 
afirmarea cauzei libertății și progre
sului tuturor popoarelor. Vizita însăși 
a avut loc într-un moment caracte
rizat de profunde schimbări revolu
ționare, naționale și sociale, ca rezul
tat al luptei popoarelor pentru dez
voltare liberă, independentă, pentru 
lichidarea vechii politici imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste. în ace
lași timp însă este tot mai evidentă 
accentuarea politicii de reîmpărțire a 
lumii în sfere de influență, de re
in,staurare a dominației, ceea ce im
pune, mai mult ca oricînd, așa cum 
s-a evidențiat ca o concluzie funda
mentală a schimburilor de păreri, în
tărirea colaborării și solidarității for
țelor progresiste, antiimperialiste de 
pretutindeni. Acționînd împreună, in 
depl’nă unitate și solidaritate, aceste 
forțe pot stăvili cursul primejdios al 
evenimentelor, pot, determina instau
rarea pe plan internațional a unor 
raporturi noi, bazate pe respectul' 
dreptului fiecărui popor de a fi stă- 
pîn pe bogățiile naționale, pe pro
priile destine.

(Urmare din pag. I)
semnătate politică este faptul că 
în aceste documente sînt pu
ternic reafirmate principiile noi de 
relații — respectul independentei și 
suveranității naționale, al integrității 
teritoriale, neamestecul în treburile 
interne, egalitatea si avantajul reci
proc. intr-ajutorarea tovărășească — 
principii care, oglindind superiorita
tea raporturilor dintre statele socia
liste, sint menite să constituie un 
model pentru ansamblul raporturilor 
internaționale în epoca contempo
rană.

Pornind de la faptul că, atît Româ
nia cît si țările vizitate au o serie 
de preocupări comune privind acce
lerarea mersului lor înainte, convor
birile 'oficiale au evidențiat hotărîrea 
comună de a extinde conlucrarea 
dintre ele. sprijinul lor 
ceea ce s-a materializat în Încheierea 
unor importante acorduri 
geri de colaborare pe plan 
în acest sens se impun 
Acordul între Republica 
România si Republica Populară Chi
neză privind colaborarea economică 
și tehnică pe termen lung, protoco
lul româno-coreean privind schimbul 
de mărfuri, 
vietnameze 
schimburilor _ - __ „
rării tehnico-stiintifice. înțelegerile 
româno-laoțiene, acordurile de coo- 
perare-economică si tehnică semnate 
cu Kampuchia Democrată. Succe
sele obținute de fiecare din țările 
socialiste vizitate în dezvoltarea și 
modernizarea economiei, inclusiv 
progresele obținute de popoarele 
care au avut de suferit pînă recent 
pe de urma intervenției străine și 
care. în prezent, depun intense efor
turi pentru refacerea economică, 
entuziasmul cu care oamenii muncii 
din toate aceste țări acționează pen
tru înfăptuirea programelor lor de 
dezvoltare, iar pe de altă parte în
făptuirile remarcabile ale poporului 
român în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate oferă 
deplin temei pentru a se aprecia că 
măsurile prevăzute în documentele 
semnate cu prilejul vizitei au o bază 
materială puternică, traducerea lor 
in viață fiind menită să ridice pe o

importantă în 
hotărîrii de 

dintre Parti- 
și partidele 

vizitate, de a

reciproc,
si înțele- 
economic.

relevate 
Socialistă

întelegerile româno- 
vizînd intensificarea 
comerciale, a colabo-

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost căldu

roasă. Cerul a fost variabil, mai mult 
senin in sudul și estul țării. In zonele 
de deal și de munte, prepum șl in 
vestul țării, izolat s-au semnalat averse 
de ploaie și local descărcări electrice. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă între 19 grade la Topllța și 29 
de grade în mai multe localități din 
Moldova. In București : Vremea a fost

Sosirea unei delegații
Socialist din

Miercuri a sosit, în Capitală, o de
legație a Uniunii Tineretului Socia
list din Iugoslavia (U.T.S.I.), condusă 
de Azem Vlasi, președintele Confe
rinței U.T.S.I., care efectuează o vi
zită în țara noastră, la invitația C.C. 
al U.T.C.

Pe aeroportul Otopeni, delegația 
U.T.S.I. a fost salutată de tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., de cadre cu munci 
de răspundere ale U.T.C. și U.A.S.C.R.

A fost prezent Trifun Nikolici, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București.

în aceeași zi au avut loc, lntr-o

O NOUA TRAGERE LOTO-2
Administrația de Stat Loto Pro

nosport organizează la 11 iunie 1978 
prima tragere LOTO-2 a lunii. 
După_ cum se știe, la tragerile 
LOTO-2 se pot obține autoturisme 
„Dacia 1 300“ în cadrul valorii uni
tare a cîștigului la una sau mai 
multe categorii, precum și în cadrul 
contravalorii tuturor cîștigurilor de 
pe un bilet, cu condiția ca aceasta 
să fie cel puțin egală cu contra
valoarea autoturismului. Cîștigurile 
se acordă pe 6 categorii. Se efec
tuează — în continuare — 3 extra
geri de cîte 4 numere fiecare. în 
total se extrag 12 numere din 75. 
Se atribuie cîștiguri și pentru 3 
numere din 12 extrase, cit și pen
tru 2 numere din cele 4 ale uneia 
din cele 3 extrageri.

călduroasă șl frumoasă, cu cer varia
bil, mai mult senin.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 
10 și 11 iunie. In țară : Vreme în ge
neral călduroasă, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi variabil, 
cu unele înnorări în a doua parte a 
intervalului îndeosebi în vestul țării șl 
zonele de deal și munte, unde vor că
dea ploi de scurtă durată. Vînt slab 
pînă Ia potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
iar maximele între 22 și 32 de grade, 
local mai ridicate. In București : Vre
me în general călduroasă, cu cerul va
riabil. Vînt slab. Temperatura se men
ține ridicată.

MARE ÎNSEMNĂTATE
în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a subliniat faptul că 
România resimte o adîncă îngrijorare 
în legătură cu conflictele și stările 
de tensiune apărute în ultima vreme 
în diferite regiuni ale globului și 
care angajează popoarele respective 
în confruntări armate, cu grave con
secințe pentru pacea și securitatea 
generală. Este o realitate că îndelun
gata dominație imperialistă, colonia
listă a creat o serie de anomalii, a 
lăsat nesoluționate numeroase proble
me litigioase între state. în mod con
secvent, țara noastră consideră însă 
că problemele de acest fel trebuie so
luționate nu pe calea armelor, ci prin 
tratative politice, prin negocieri di
recte între părți, în spiritul respectu
lui și înțelegerii reciproce. Interesul 
popoarelor este de a acționa împre
ună pentru eliminarea urmărilor do
minației străine, pentru a-și putea 
concentra toate forțele spre propăși
rea lor economică și socială.

Atît România cît și țările vizitate, 
ca țări socialiste în curs de dezvol
tare, sînt direct interesate în lichida
rea fenomenului subdezvoltării, a 
prăpastiei care împarte lumea în bo- 
gați și săraci, aceasta fiind o moște
nire nefastă a epocii de dominație a 
unor popoare asupra altora. Dialogu
rile la nivel înalt purtate de-a lun
gul întregului itinerar au evidențiat, 
de aceea, drept o sarcină fundamen
tală a zilelor noastre, instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
bazată pe o colaborare cu adevărat 
echitabilă între state, care să facili
teze accesul tuturor popoarelor la cu
ceririle științei și tehnicii 
să asigure progresul mai 
popoarelor rămase în urmă, 
bunăstării lor materiale.

Cu deosebită forță a fost reafir
mată solidaritatea cu toate popoarele 
care liiptă 
lor vestigii 
sismului, 
națională, 
sprijină activ lupta popoarelor 
Namibia și Rhodesia, 
majoritare din Republica Sud-Afri- 
cană împotriva colonialismului, a po
liticii rasiste si de apartheid, de asu
prire națională si soc’ală. pentru dez
voltarea lor liberă și independentă.

moderne, 
rapid al 
ridicarea

pentru lichidarea ultime- 
ale colonialismului și ra- 

cu mișcările de eliberare 
România, țările vizitate 

din 
a populației

Analiza transformărilor care au loc 
în viața internațională pune în relief 
rolul și influența crescîndă pe care 
partidele comuniste și muncitorești le 
exercită, faptul că ele reprezintă o 
uriașă forță a contemporaneității. 
Pornind de la o asemenea realitate 
fundamentală, apare cu. atît mai ne
cesară întărirea solidarității și cola
borării dintre toate aceste partide, 
pe baza egalității și stimei reciproce, 
a respectării stricte a dreptului fie
cărui partid de a-și stabili de sine 
stătător linia politică, strategia șl 
tactica revoluționară, fără nici o in
gerință din afară, potrivit condițiilor 
concrete în care își desfășoară acti
vitatea. Este un imperativ de prim 
ordin, în favoarea căruia partidul 
nostru militează cu neabătută con
secvență și care a fost reafirmat cu 
vigoare și cu prilejul actualei vizite.

Acest vast itinerar a înscris, tot
odată, prin escalele în Iran și India, 
convorbiri rodnice la nivel înalt în 
capitalele acestor țări — momente ce 
au evidențiat, încă o dată, bunele re
lații de prietenie și colaborare ro- 
mâno-iraniene și româno-indiene. 
Fiecare din aceste intîlniri, convorbi
rile purtate au dat expresie dorinței 
reciproc împărtășite de a extinde co
laborarea pe plan economic, tehnico- 
științific, cultural, precum și în sfera 
vieții internaționale, pentru realiza
rea unei noi ordini economice și po
litice.

Adeziunea fierbinte, aprobarea de
plină și entuziastă cu care toți locui
torii patriei noastre salută bilanțul 
atît de bogat al vizitei constituie, in 
același timp, un angajament solemn 
că poporul nostru, România socialis
tă vor acționa și de acum înainte cu 
aceeași consecvență pentru întărirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească cu țările vizitate, cu toate 
țările socialiste, pentru extinderea le
găturilor cu statele în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, cu 
convingerea că aceasta corespunde 
intereselor vitale ale tuturor popoa
relor, intereselor întăririi forțelor 
mondiale ale socialismului, ale pro
movării țelurilor nobile ale progresu
lui, înțelegerii și păcii în întreaga 
lume.

Dumitru ȚINU

a Uniunii Tineretului 
Iugoslavia

atmosferă caldă, prietenească, con
vorbiri între tovarășii Ion Traian 
Ștefănescu și Azem Vlasi. Cu acest 
prilej s-a realizat un schimb de in
formații și experiență cu privire la 
activitatea și preocupările actuale ale 
celor două organizații, ale tineretului 
român și tineretului iugoslav.

l

Un grup folcloric reprezentativ 
cadrul Ansamblului „Rapsodia 
mână" — ansamblu apreciat pentru 
valoarea sa artistică atit în țară cît 
și peste hotare — a plecat miercuri 
dimineață într-un turneu de aproa
pe o lună în Marea Britanie. O 
echipă de dansuri populare,, o forma
ție , orchestrală și soliști , instrumen
tiști vor prezenta, în fața publicului 
britanic, un program ilustrînd. cu ta
lent și autenticitate, frumusețea și 
originalitatea folclorului românesc 
specific diferitelor zone etnografice 
ale țării noastre. Din repertoriul pre
gătit pentru acest turneu, al cărui 
itinerar cuprinde 25 de orașe, nu vor 
lipsi vestitul dans al „călușarilor", 
piese ca „hora staccato", suite din

Oaș și Oltenia, dansuri moldovenești 
și din sudul Transilvaniei, lucrări 
orchestrale din creația compozitorilor 
George Enescu și Constantin Dimi- 
trescu. Spectatorii din țara-gazdă 
vor avea prilejul să cunoască, 
odată, instrumente tradiționale care 
au stîmit pretutindeni interesul, cum 
sint naiul, taragotul, cavalul sau țam
balul, precum si pitorescul de ne
dezmințit al portului popular româ
nesc.

Conducerea muzicală a spectacole
lor va fi asigurată de Paraschiv O- 
prea, laureat al Festivalului interna
țional de la Dijon, iar regia artistică 
este semnată de Petru Mihail.

tot-

(Agerpres)
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In campionatul mondial de fotbal ÎN CÎTEVA RÎNDURI
în grupa a IlI-a a campionatului 

mondial de fotbal, echipele reprezen
tative ale Braziliei și Spaniei au 
terminat meciul la egalitate : 0—0.

în aceeași grupă, echipa Austriei 
a învins și pe cea a Suediei cu 1—0

si conduce astfel în clasamentul res
pectiv cu patru puncte. Ea s-a cali
ficat în faza semifinală, indiferent 
de rezultatul viitorului meci Austria 
— Brazilia.

• La 16 iunie va începe la Șanhai 
un mare concurs international de 
gimnastică, la care și-au anunțat 
participarea sportivi si sportive din 
România, Canada, R.P.D. Coreeană, 
Republica Arabă Egipt. Franța. Ja
ponia, Olanda si R.P. Chineză.

TENIS: Virginia Ruzici în două semifinale 
la Roland Garros

Miercuri, în sferturile de 
turneului internațional de ___ ___
la Roland Garros, jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a obținut o frumoa
să victorie cu 6—7, 6—4, 8—6, în fața 
campioanei uruguayene Fiorella Bo- 
nicelll. Jocul a fost deosebit de spec
taculos, Virginia Ruzici terminînd 
învingătoare datorită unui finis supe
rior, care i-a permis să-și pună in 
valoare tehnica. în alt meci. Bri
gitte Simon (Franța) a dispus cu 
6—3. 6—3. de cehoslovaca Miroslava 
Bendlova. în prima partidă din ca-

finală ale 
tenis de

drill sferturilor de finală ale probei 
de simplu masculin, Stockton (S.U.A.) 
l-a învins pe Orantes (Spania) cu 
5—7. 6—3, 6—4. 6—4. Argentinianul 
Vilas l-a eliminat cu 6—4. 2—6. 6—1, 
3—6, 6—3 pe chilianul Ghild Meis
ter.

Astăzi, în semifinalele probei de 
dublu femei. Ruzici (România) și 
Jausovec (Iugoslavia) se vor întîlni 
cu Marzano (Italia)—Smith (S.U.A.). 
în semifinala probei de simplu fe
minin, Ruzici va juca în compania lui 
B. Simon (Franța).

• Primele meciuri din competiția 
masculină de volei pentru ..Trofeul 
Sofia" s-au Încheiat cu următoarele 
rezultate : R.D. Germană — Italia 
3—0 (15—7, 15—13, 15—10) ; Cuba — 
Iugoslavia 3—1 (15—11, 15—4, 7—15, 
15—6) ; Ungaria — Polonia (B) 3—0 
(15—9, 17—15, 15—12).

La turneu participă și echipa 
României.

CICLISM: „Cursa Victoriei44
Competiția ciclistă internațională 

„Cursa Victoriei", organizată de clu
bul sportiv Steaua, a continuat 
miercuri ou etapa a 2-a Cîmpulung 
Muscel — Rîșnov — Pîrîul Rece — 
Predeal (Cioplea). Victoria a revenit 
rutierului sovietic V. Koropkov, care 
a parcurs cei 93 km în 2h43’40”. Au

urmat în clasament N. Savu — 
2h45’01” și cehoslovacul L. Plejar — 
2h47’06”. în clasamentul general, li
der este acum V. Koropkov. Astăzi 
are loc cea de-a treia'etapă : Pre
deal — Brașov — Rîșnov — Pîrîul 
Rece — Predeal (Cioplea) — 165 km.

• In localitatea cehoslovacă Havl- 
rov se vor desfășura între 10 și 18 iu
nie întrecerile campionatelor europe
ne de haltere, la care vor participa 
aproape 200 de sportivi din peste 20 
de țări.

La competiție. România va fi re
prezentată de Mircea Tuli, Constan
tin Chiru (la categoria cocoș). Marian 
Grigoras (categ. pană). Ion Buta, 
Virgil Dociu (categ. ușoară) și Vasile 
Groapă (categ. semigrea).

TIR : Țintași din 14 țări la campionatele internaționale 
ale țării

La sfîrșitul acestei săptămîni. poli
gonul Tunari va găzdui întrecerile 
celei de-a 20-a ediții a campionate
lor internaționale de tir ale Româ
niei, competiție la care și-au anunțat 
participarea țintași de renume din 
Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba. R. D.

noastre
Germană. Republica Arabă Egipt, 
Franța, Iugoslavia, Italia, Polonia, 
Spania. Suedia. Ungaria. U.R.S.S. și 
România.

Concomitent se va disputa si „Ma
rele Premiu Carpati" la talere.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 7 IUNIE 1978

Extragerea I : 23 40 24 26 22 43
Extragerea a Il-a : 34 14 20 35 15 18

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 050 366 lei din care 317 970 lei report 
Ia categoria 1 și 5 287 lei report la categoria 2.

• CLUJ. La Biblioteca cen
trală universitară s-au desfășu
rat lucrările colocviului național 
cu tema „Corelația dintre cu
noaștere și creație în istoria și 
teoria științelor", organizat de 
filiala din Cluj-Napoca a Acade
miei, la care au participat specia
liști din întreaga țară. în amfi
teatrul „Iuliu Hațieganu" al 
Clinicii medicale I din Cluj-Na
poca a avut loc consfătuirea cu 
ierna „Insuficiența renală acu
tă", organizată de Uniunea so
cietăților de științe medicale — 
filiala Cluj-Napoca. (Al. Mure- 
șan). • VtLCEA. Renumiți ce- 
ramiști din toate zonele etno
grafice ale țării și-au dat în- 
țîlnire la Horezu, la cea de-a 
8-a ediție a tradiționalului tîrg 
și festival dedicat creației popu
lare „Cocoșul de Hurez". Ma
nifestarea a avut un program 
deosebit de bogat : un concurs 
de creație între reprezentanții 
celor 13 județe participante ; 
vernisajul expoziției „Creatori 
populari contemporani" ; simpo
zionul cu tema „Locul ceramicii 
de Horezu în contextul cerami
cii populare românești". (Ion 
Stanciu). • BAC AU. La Bacău 
a început „Luna educației ju
ridice". Manifestările au loc 
în întreprinderi, pe șantiere
le de construcții, în instituții, 
școli. Actorii Teatrului dramatic 
„Bacovia" au prezentat, în pre
mieră pe țară, piesa dramatur
gului bulgar Pancio Pancev : „Să 
ne privim în ochi". în regia ar
tistică a lui I. G. Rusu. (Gh. 
Baltă) • TIMIȘ. în ciclul ma
nifestărilor dedicate aniversării a

2050 de ani de la constituirea 
primului stat dac centralizat și 
independent și a 60 de ani de la 
formarea statului unitar român, 
la Casa tineretului din Timi
șoara a avut loc sesiunea știin
țifică „Permanență și continui
tate, istorie și realizări", la care 
au participat istorici și muzeo
grafi din București, Cluj-Napo- 
ca. Alba Iulia, Deva, Sibiu, Ora
dea, Arad, Caransebeș, Lugoj și 
Timișoara. Cu același prilej a 

organizată expoziția

„Cartea de istorie în cultura 
românească". (Cezar Ioana). 
• ILFOV. în cadrul celei de-a 
IV-a ediții a festivalului-concurs 
de poezie patriotica ,,Viitor 
de aur țara noastră are", în mai 
multe localități ale județului 
Ilfov au avut loc o serie de 
manifestări artistice. în sala clu
bului sindicatelor din Urziceni, 
cenaclul literar „Mihu Drago- 
mir" din localitate a inițiat, cu 
participarea poeților Virgil Ca- 
rianopol, Florin Costinescu și 
Nicolae Dragoș, o dezbatere pe 
tema „Conținut și eficiență 
activitatea 
cerințe ale 
„Cintarea 
Ciubotaru).
RIN. „Zilele culturii la Oravița" 
au cuprins numeroase manifes
tări cultural-artistice și științi
fice oferite minerilor și famili
ilor lor. între acestea : expu
nerea „Oravița pe coordonatele

în 
de creație literară, 

Festivalului național 
României1*. (Lucian 
• CARAȘ-SEVE-

• în cadrul competiției internațio
nale de lupte greco-romane „Turneul 
Armatelor prietene", desfășurată la 
Debrecen (Ungaria), sportivul ro
mân Victor Prentiu s-a clasat pe lo
cul doi la categoria 82 kg. în limi
tele categoriei 62 kg.. George Dumi- 
triu a ocupat locul trei.

• Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Kaunas, atleta sovietică Vil- 
ma Bardaouskene a realizat cea mai 
bună performantă mondială a sezo
nului în proba de săritură în lungi
me, cu rezultatul de 6,77 m. (Recor
dul U.R.S.S. îi aparține cu 6,82 m).

• La concursul internațional de la 
Ostrava (Cehoslovacia), atletul bra
zilian Joao de Oliveira, recordmanul 
mondial al probei de triplusalt, a 
stabilit un nou record national în 
proba de săritură în lungime cu per
formanta de 8,13 m.

dezvoltării social-economice și 
culturale în cincinalul actual", 
întîlniri ale scriitorilor cu citi
torii, expoziția filatelică „Măr
turii ale existenței și permanen
ței noastre istorice", spectaco
lul muzical-literar-coregrafic 
„România — vis de aur". • BU- 
ZAU. în cadrul acțiunilor 
prilejuite de împlinirea a 30 de 
ani de la naționalizarea mijloa
celor de producție, cenaclul din 
Buzău al U.A.P. a deschis, la 
Casa de cultură din orașul 
Rîmnicu Sărat, o expoziție de 
grafică sub genericul „Buzăul 
industrial azi", care reunește 
lucrări realizate de membrii ce
naclului, ca urmare a unei ac
țiuni colective de documentare 
pe noile platforme industriale 
ale județului. (Mihai Bâzu). 
• DÎMBOVIȚA. Societatea ști
ințifică școlară de chimie și fizi
că (coordonator : prof. ing. Pe
tre Bocu), de la Liceul de ma
tematică și fizică din Găești, a 
organizat, zilele trecute, a XII-a 
Sesiune de comunicări și refera
te științifice, în cadrul celei de-a 
doua ediții a Festivalului națio
nal „Cintarea României". Au 
mai prezentat comunicări știin
țifice și invitați de la Institutul 
național de fizică — București, 
specialiști 
dustriale 
» ALBA, 
organizat 
Henția"

din întreprinderi in- 
locale. (FI. Dinu), 
în orașul Sebeș a fost 
un medalion „Sava 

consacrat împlinirii a 
130 de ani de la nașterea picto
rului. Cu acest prilej a fost des
chisă o expoziție retrospectivă. 
(Ștefan Dinică).
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Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

IN MAREA BRITANIE

Pentru a participa la sesiunea specială

a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării

Vernisajul expoziției de carte 
românească la Londra

La loc de frunte operele tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, precum și lucrări de autori 

britanici, consacrate activității și personalității 

șefului statului roman

PRIMUL MINISTRU Al
A PLECAT IA

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a plecat, 
miercuri dimineața, la New York 
pentru a participa la lucrările sesi
unii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării. >

Primul ministru al guvernului este 
însoțit de Ilie Rădulescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau tovarășii Paul Niculescu. 
Angelo Miculescu. viceprim-miniștri 
ai guvernului. Neculai Agachi, Ni-

GUVERNULUI ROMAN
NEW YORK

colae Doicaru, miniștri. Ion Stănescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Construcțiilor Industriale. Ion 
St. Ion. secretarul Consiliului de 
Miniștri.

Au fost prezent! O. Rudolph Agg- 
rey, ambasadorul S.U.A., Abdel Sa
lam Dajani. directorul Centrului de 
informare al O.N.U., Audun Ofjord, 
director a.i. al Centrului european 
pentru învățămîntul superior al 
UNESCO, și Ferdinand J.C.M. Rath, 
directorul Centrului demografic 
O.N.U.—România (C.E.D.O.R.) la 
București.

DEZARMAREA-în strinsă corelație 
cu lichidarea subdezvoltării

în dezbaterile generale de la sesiunea specială a O.N.U. 
numeroși vorbitori cer măsuri eficiente de oprire a cursei înar
mărilor, de desființare a blocurilor militare, preconizează 
crearea de zone ale păcii, denuclearizate, o rodnică conlucrare 
internațională pentru înlăturarea inegalităților dintre țările 

sărace și cele dezvoltate
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — De la trimisul special C. Vlad : 

In cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dez
armării continuă să se desfășoare seria intervențiilor rostite in plenul 
adunării de către șefii de delegații ai statelor membre.

DE PRETUTINDENI

LONDRA 7 (Agerpres). — Cu prile
jul apropiatei vizite de stat a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Regatul Unit al Marii 
Britanii si Irlandei de Nord, în aula 
prestigioasei biblioteci „Victoria Li
brary" din districtul Westminster al 
Londrei a avut loc miercuri verni
sajul unei expoziții de carte româ
nească.

Expoziția prezintă la loc de frunte 
volumele din seria de opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
cum si lucrările apărute în Marea 
Britanie si consacrate activității și 
personalității șefului statului român, 
„CEAUȘESCU ȘI ROMANIA" de 
Donald Catchlove și „NICOLAE 
CEAUȘESCU — OMUL. IDEILE 
SALE. ÎNFĂPTUIRILE PE CALEA 
SOCIALISMULUI" de prof. Stan 
Newens.

Printre lucrările cu caracter știin
țific care au trezit interesul vizitato
rilor se află lucrarea acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu. apărută în Editura 
Academiei Republicii Socialiste 
România, intitulată „Cercetări în 
domeniul sintezei si caracterizării 
compușilor macromoleculari".

Sînt. de asemenea, expuse opere 
literare, istorice, științifice si lucrări 
de artă românești în limbile engleză,

română și în limbile naționalităților 
conlocuitoare din tara noastră.

In cuvîntul inaugural, comandorul 
William H, Kearney, lordul primar 
al districtului Westminster din Lon
dra. zona în care se află Palatul 
Buckingham, reședința rezervată 
înaltilor oaspeți români, a subliniat 
că deschiderea expoziției are loc cu 
numai cîteva zile înaintea unui mo
ment memorabil în istoria relațiilor 
româno-britanice : vizita de stat a 
președintelui Nicolae Ceaușescu - și a 
doamnei Elena Ceaușescu.

Vorbitorul a ținut să-și exprime 
satisfacția pentru faptul că va avea 
onoarea de a prezenta personal pre
ședintelui statului român un omagiu 
călduros în numele locuitorilor și al 
Consiliului municipal din Westmin
ster.

Despre personalitatea președinte
lui tării noastre si despre semnifi
cația vizitei șefului statului român 
și a tovarășei Elena Ceaușescu în 
Marea Britanie a vorbit, de aseme
nea, Mihai Croitoru. consilier la 
Ambasada română din Londra.

La solemnitatea deschiderii expo
ziției au participat reprezentanți ai 
Foreign Office-ului. ai Consiliului 
britanic, ai Centrului pentru promo
varea înțelegerii între Marea Brita
nie și țările din Europa de est, oa
meni de cultură, ziariști, un numeros 
public.

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze
PARIS 7 (Agerpres). — Miercuri 

au început la Paris lucrările celei 
de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale economice, științifi
ce și tehnice româno-franceze.

Comisia analizează modul cum 
s-au îndeplinit prevederile protoco
lului sesiunii precedente, precum și 
extindere^), și diversificarea în con
tinuare a schimburilor comerciale 
dintre România<s?i Franța, dezvolta
rea colaborării și cooperării econo

mice, industriale și tehnico-științifi- 
ce și în alte domenii de interes re
ciproc.

Delegația română este condusă de 
Gheorghe Rădulescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
părții române în comisie, iar dele
gația franceză de Jean Franțois De- 
niau, ministrul comerțului exterior, 
președintele părții franceze în co
misie.

„Dezvoltarea comerțului internațional contribuie 
la stabilitatea economică"
Un interviu al cancelarului R.F.G.

BONN 7 (Agerpres). — Guvernul 
vest-german nu are în vedere apli
carea unui nou program de spriji
nire a conjuncturii economice, dar 
nu exclude adoptarea unor eventua
le măsuri de relansare a economiei 
în cursul verii — a declarat într-un 
interviu de presă cancelarul R.F. 
Germania. Helmut Schmidt.

Referindu-se la apropiata reuniu
ne economică la nivel înalt a repre
zentanților principalelor țări indus

trializate occidentale, care va avea 
loc la Bonn, cancelarul Schmidt a 
spus că participanții la reuniune ar 
trebui să cadă de acord asupra „ne
cesității de a se ajunge la un mai 
bun echilibru în schimburile interna
ționale de produse energetice" și a 
precizat că. afirmînd aceasta, nu se 
referă numai la petrol. El a opinat 
că stabilitatea economică trebuie pro
movată în lume prin măsuri de faci
litare a comerțului internațional.

Ambasadorul României in R. S. F. Iugoslavia 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

BELGRAD 7 (Agerpres). — Tova
rășul Fadil Hodja, vicepreședintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia. a primit, 
miercuri, pe noul ambasador ex
traordinar si plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România,, Nicolae 
Mihai, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

Din partea secretarului general al 
Partidului > Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ambasadorul român a transmis pre-* 
ședintelui Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, tova
rășul Iosip Broz Tito. un mesaj de 
salutări cordiale. împreună cu cele 
mai bune urări de fericire și sănă
tate. de noi succese în edificarea 
societății socialiste în Iugoslavia, 
vecină si prietenă.

Mulțumind, Fadil Hodja a trans
mis. la rîndul său. din partea tova
rășului Iosip Broz Tito un cordial

mesaj, adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cu cele mai sincere urări 
de sănătate și fericire, iar poporului 
român noi și tot mai strălucite suc
cese în edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, vicepreședin
tele Prezidiului R.S.F.I. s-a întreți
nut, într-o atmosferă caldă, tovără
șească. cu ambasadorul român. Cu 
acest prilej a fost exprimată satis
facția fată de raporturile excelente 
româno-iugoslave care se dezvoltă 
continuu pe baza înțelegerilor si ho- 
tărîrilor convenite în cadrul întîlni- 
rilor. devenite tradiționale, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Iosip 
Broz Tito.

Tovarășul Fadil Hodja a urat nou
lui ambasador român mult succes în 
misiunea ce i-a fost încredințată, și 
l-a asigurat de sprijinul deplin din 
partea Prezidiului R.S.F.I., a tuturor 
organelor de stat iugoslave.

Noua ordine economică internațio
nală, a spus reprezentantul Republi
cii Benin, Thomas S. Boya, nu va 
putea fi instaurată, dacă nu se va 
înainta în mod real pe calea dezar
mării. El s-a pronunțat pentru 
restructurarea actualelor mecanisme 
de negocieri asupra dezarmării, în 
scopul sporirii eficienței lor.

O dezarmare substanțială, a decla
rat ministrul de externe al Iranului, 
Abbas Aii Khalatbari, trebuie să în
ceapă cu țările care posedă mijloa
cele tehnologice și economice de a 
produce, dezvolta și perfecționa ar
mament nuclear și convențional. 
Progresele pe calea dezarmării sînt 
legate direct de stabilirea unui sis
tem de securitate internațională 
adecvat, bazat pe încrederea între 
națiuni și a unor instrumente efici
ente de reglementare pașnică a con
flictelor. Iranul, a spus el, se pro
nunță pentru stabilirea unei zone 
lipsite de arme nucleare în Orientul 
Mijlociu.

Risipa uriașă de resurse financiare 
și umane provocată de cursa înar
mărilor, a declarat reprezentantul 
Ruandei, Ignac’e Kamhije, contribuie 
la perpetuarea nedreptății și inega
lității între țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare. El a declarat 
că acumulările de arme nu numai 
că periclitează securitatea popoarelor, 
dar constituie și o problemă pentru 
supraviețuirea a milioane de oameni 
care suferă de foamete și de sărăcie.

„în sensul adevărat al cuvîntului, 
o primă măsură de dezarmare reală 
nu a fost încă luată", a subliniat 
vicepremierul și ministrul de externe 
al Noii Zeelande, Brian E. Talboys. 
El s-a declarat în favoarea creării

unei zone a păcii, fără arme nu
cleare, în sudul Pacificului și pentru 
adoptarea de măsuri privind redu
cerea atît a armelor de distrugere în 
masă, cit și a celor convenționale.

Prioritatea absolută, a spus repre
zentantul Ciadului, Beadengar Des- 
sande, trebuie acordată eliminării 
tuturor armelor nucleare și celorlalte 
arme de distrugere în masă. în pro
cesul dezarmării, a continuat el, 
„marile puteri trebuie să exercite 
responsabilități corespunzătoare cu 
potențialul lor militar". Dezarmarea 
trebuie să fie însoțită de mobilizarea 
internațională în vederea lichidării 
subdezvoltării și de recunoașterea 
principiilor neamestecului în afaceri
le interne, respectării integrității 
teritoriale a statelor.

Hafiz Ullah Amin, vicepremier șl 
ministru de externe al Afganistanu
lui, s-a pronunțat pentru adoptarea 
unor măsuri de dezarmare nucleară, 
reducerea forțelor armate și a arme
lor convenționale cu mare putere 
destructivă. reducerea bugetelor mi
litare și utilizarea fondurilor deve
nite disponibile în vederea lichidării 
subdezvoltării.

Pronunțîndu-se în favoarea măsu
rilor de creștere a încrederii între 
state, ministrul de externe al Zam- 
biei, Siteke Mwale, a relevat necesi
tatea desființării blocurilor militare, 
creării de zone ale păcii, fără arme 
nucleare, precum și instituirii unui 
organ democratic deliberativ de 
dezarmare, care să asigure participa
rea tuturor statelor.

Au mai luat cuvîntul reprezentan
ții Ugandei, Emiratelor Arabe Unite, 
R.D.P. a Yemenului și Imperiului 
Centrafrican.

• IPOTEZA INEDITA 
DESPRE COSMOS. Nu- 
mărul de stele din Calea Lactee 
în jurul cărora ar putea să gra
viteze planete locuibile este 
mult maii mare decît se credea 
pînă acum — susțin doi astro
nomi americani, Helmut Abt și 
Saul Levy de la observatorul 
Kitt Peak din Arizona. Potrivit 
ipotezelor emise, chiar și stele 
mai fierbinți decît Soarele pot 
menține în cîmpul lor gravita
țional corpuri planetare, infir- 
mind vechea teorie că viteza 
lor mai rapidă nu ar permite 
aceasta. Cei doi cercetători a- 
preciază astfel că circa 10 la 
sută din cele peste 100 de mili
arde de stele ale galaxiei ar 
putea fi „dotate" cu planete or
bitale. Deși nu se poate sti în 
ce proporție aceste planete ar 
fi locuibile, astronomii estimea
ză că, în orice caz, cu cît aces
tea sînt mai numeroase, cu atît 
și șansele ca ele să permită 
existența vieții, concepută după 
criterii terestre, sînt mai mari.

• STATISTICI ALE NE
GLIJENȚEI. Un inventar sta
tistic întocmit de serviciile po
liției dezvăluie faptul că un 
mare număr jle elvețieni sînt 
cu „capul în nori", cum se spu
ne. uitind cu regularitate să 
stingă luminile sau să închidă 
robinetele, să închidă porțile 
imobilelor lor sau chiar seifuri — 
scrie France Presse. în decursul
ultimului an, de pildă, paznicii 
de la societatea națională „Secu
ritas" au închis 15 000 de ro
binete, au stins 253 500 de co
mutatoare de iluminat, au oprit 
7 000 de motoare, au închis 
265 100 de porți și 1738 da 
seifuri pline de bani ș.a.m.d. în 
total — un milion de asemenea
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agențiile de presă transmit:

Sesiune româno-polonă 
consacrată istoriei. Torun> 
R.P. Polonă, au avut loc lucrările 
celei de-a 3-a sesiuni a Comisiei 
mixte de- istorie româno-polone, in 
cadrul căreia s-au dezbătut referate 
privind transformările sociale din 
România și Polonia după cel de-al 
doilea război mondial (prof. dr. Va- 
sile Ionescu și dr. A. Skrzypek), 
probleme actuale ale învățămîntului 
.superior în România și Polonia (prof, 
dr. Ștefan Ștefănescu și dr. J. Ser- 
kzyk) și actualități editoriale din do
meniul istoriei apărute în cele două 
țări în perioada 1977—1978. A fost 
convenită tematica sesiunilor urmă
toare.

Comunicat bulgaro-ceho- 
SlOVaC. La *ncheierea vizitei de 
prietenie în R.P. Bulgaria a președin
telui guvernului federal al R.S. Ceho
slovace, Lubomir Strougal, s-a . publi
cat un comunicat în care se relevă 
că părțile au examinat stadiul rela
țiilor bulgaro-cehoslovace, perspecti
vele și posibilitățile extinderii și a- 
dîncirii continue a colaborării econo
mice și tehnico-științifice dintre cele

două țări, evidențiind însemnătatea 
dezvoltării specializării și cooperării 
în producție. Părțile au abordat, de 
asemenea, unele probleme actuale 
ale situației internaționale.

Prezentare. scoala Cen- 
trală de Cadre a Confederației Ge
nerale Italiene a Muncii (C.G.I.L.) 
din Ariccia a avut loc prezentarea 
volumului „Congresul Consiliilor oa
menilor muncii din România", recent 
apărut la „Editori Riuniti". Bibliote
cii școlii i-au fost oferite cu acest 
prilej cărți românești apărute în 
limba italiană, la loc de frunte aflîn- 
du-se volumele de „Scrieri alese" ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum și literatură politică.

întrevederi sovieto-sue- 
deZe. Miercuri, Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietu'ui 
Suprem al U.R.S.S., a avut o între
vedere cu regele Cari al XVI-lea 
Gustaf al Suediei, sosit într-o vizită 
oficială în U.R.S.S. Au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două tari.

La Institutul de arte plastice 
din Kiev a avut loc o adunare 
dedicată marcării a 140 de ani 
de la nașterea pictorului român 
Nicolae Grigorescu. Despre via
ta și opera marelui pictor român 
au vorbit A.M. Lopuhov. recto
rul institutului. și prof. P.A. Be- 
lețki. Au participat studenti și 
profesori. _ activiști ai filialei 
ucrainiene a Asociației de prie
tenie sovieto-română. precum și 
Alexandru Ungur, consulul ge
neral român la Kiev.

PrimirC. Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, a avut, la 7 iunie, o între
vedere cu W’illy Brandt, președintele 
P.S.D. din R.F.G. A avut loc un 
schimb de vederi privind dezvolta
rea relațiilor bilaterale și unele pro
bleme internaționale de interes co
mun. O atenție deosebită s-a acor
dat problemelor securității și coope
rării în Europa, dezarmării și coo
perării economice internaționale.

Avans electoral. In alege- 
rile locale pentru consiliile rurale în 
statele indiene Bengalul de vest și 
Tripura, alegeri desfășurate recent, 
candidațiî Partidului Comunist din 
India (Marxist) au obținut o victorie 
covîrșitoare — informează agenția 
Reuter. Lor le-au revenit toate locu
rile din consiliile rurale în statul 
Tripura și o majoritate covîrșitoare 
in consiliile localităților dens popu
late din statul Bengalul de vest.

Agenția T.A.S.S.relevă că 
la 8 ianuarie 1977 într-unul din va
goanele metroului din Moscova s-a 
produs o explozie, care s-a. soldat cu 
victime. Autoritățile sovietice au 
descoperit, arestat și deferit justiției 
pe criminali care se fac vinovați și 
de comiterea altor infracțiuni.

Cerere de extrădare. p°- 
lonia a cerut Braziliei extrădarea 
criminalului de război Gustaw Wag
ner. anunță agenția P.A.P. Gustaw 
Wagner face parte din grupul de 
mari criminali de război și a ocupat, 
printre altele, postul de adjunct al 
comandantului lagărului de extermi
nare în masă de la Sobibor, făcîn- 
du-se vinovat de crimă împotriva a 
milioane de cetățeni polonezi și 
străini deținuți în lagărele naziste. 
Gustaw Wagner a fost identificat și 
arestat recent în Brazilia.

„rapoarte ale neglijentei", la o 
populație de 6 milioane de •■’o- 
cultori. Consecința : compar!-!.lej 
de asigurări se plîng de pa
gubele pe care trebuie să le 
acopere în fiecare an, datorită 
celor peste 50 000 de incendii, 
60 000 de inundații sau 300 000 
de furturi favorizate de negli
jența unor cetățeni.
• O PREMIERĂ MON

DIALĂ ÎN DOMENIUL
TELECOMUNICAȚIILOR, 
constînd în transmiterea in 
culori, prin intermediul unui sa
telit, a unei pagini comune a 
două ziare a fost realizată 
marți, legătura avînd loc între 
orașul St. Louis (din statul 
american Missouri) și orașul 
francez Lyon. Pagina comună, 
realizată in contextul ceremo
niilor prilejuite de înfrățirea 
celor două orașe, a cuprins me
saje de prietenie ale președin
ților francez și american, Valery 
Giscard d’Estaing și Jimmy 
Carter, iar transmisiunea a avut 
loc cu ajutorul satelitului 
geostaționar american Intelsat 
I.V.A.

marea britanie: Energetica și vocațiile cooperării internaționale
„Marea Britanie se află in prezent 

într-o situație deosebit de favorabilă 
din punctul de vedere al spinoaselor 
probleme ale energiei. In Europa oc
cidentală, unde -•criza energiei» din 
1973 a provocat serioase perturbări, 
sintem acum singura țară care își are 
(sau mai precis își va avea curind) 
asigurat, din resurse proprii, întregul 
necesar de energie pentru a-i garan
ta pentru multe decenii progresul 
economic și social". Astfel ne-a pre
zentat dl. JOHN CUNNINGHAM, 
ministru adjunct al energiei, esența 
problemelor energeticii în Marea Bri
tanie, temă care nu de mult a for
mat obiectul analizei unui amplu do
cument înaintat parlamentului bri
tanic.

Potrivit afirmațiilor interlocutoru
lui, situația se prezintă astfel : în 
Marea Britanie s-au descoperit re
zerve de cărbune care pot fi exploa
tate, pentru ca să ajungă, la nivelul 
actual al consumului, pe o perioadă 
de 300 de ani ; gazele naturale satis
fac de mai mulți ani pe deplin con
sumul intern și, ținînd seama de re
sursele cunoscute, ele vor fi sufi
ciente pentru cinci-șase decenii de 
acum încolo ; anul acesta, din regiu
nile de sub apele Mării Nordului se 
va obține jumătate din necesarul de 
petrol, în 1979 producția de „aur ne
gru" va crește la 3/4 din consum, iar 
în 1980 va atinge sau chiar va de
păși 90 milioane tone — respectiv 
va acoperi întregul consum ; in ceea 
ce privește combustibilul nuclear, 
cele 20 de centrale în funcțiune sa
tisfac 13 la sută din totalul consumu
lui de energie electrică.

Pentru a se ajunge la o asemenea 
situație satisfăcătoare, în ultimii ani 
guvernul Callaghan a insistat și, 
prin eforturi serioase, a izbutit să 
traducă în viață o politică energetică 
de perspectivă. Un succes deosebit a 
înregistrat odată cu începerea extrac
ției petrolului din Marea Nordului. 
Paralel, au fost modernizate și ex
tinse minele de cărbune din Țara 
Galilor, Scoția, Yorkshire, regiunea 
Birmingham — Manchester, Durham
— Newcastle upon Tyne și Workington
— Carlisle ; s-au construit mari cen
trale termoelectrice și s-au înălțat și 
se înalță noi centrale nucleare de 
mare capacitate. Totodată, știința și 
tehnologia britanică se preocupă, în 
multe cazuri cu succese remarcabile, 
să dea răspuns și întrebărilor referi
toare la folosirea altor surse de ener
gie — a soarelui, a vîntului și a va
lurilor — guvernul destinind însem
nate fonduri cercetărilor în domeniile 
respective.

în contextul general al politicii bri
tanice privind energia, în programele

guvernului o importanță deosebită 
ocupă preoettparea in direcția econo
misirii energiei. în întreaga țară se 
desfășoară o vastă campanie sub ge
nericul „Save it" („Economisește"), 
căutîndu-se să se explice principali
lor consumatori — industria, popu
lația, transporturile — necesitatea 
stringentă a eliminării oricărei risi
pe de energie. în această direcție au 
fost elaborate măsuri speciale pentru 
următorii 10 ani, prevăzîndu-se asi
gurarea etanșeității locuințelor și' bi
rourilor ca să nu permită „scurge
rea" căldurii, scăderea nivelului de 
încălzire a clădirilor (particulare și 
guvernamentale), folosirea unor ve
hicule cu capacitate mică și redu
cerea vitezelor de circulație pe șo
sele, reproiectarea mașinilor și uti

milioane tone cărbune. în regiunea 
Selby se găsesc, potrivit estimări
lor, rezerve de peste 500 milioane 
tone cărbune de înaltă calitate. Uti
lajele extractive folosite sînt dintre 
cele mai moderne, fiind realizate de 
întreprinderile constructoare de ma
șini din Birmingham și Manchester. 
Ele vor asigura o productivitate înal
tă, neatinsă pînă acum în alte mine 
din Marea Britanie.

Am avut, de asemenea, prilejul să 
vizităm centrala atomo-electrică și 
laboratorul de cercetări nucleare de 
la Winfrith. Situat în mijlocul unei 
cimpii întinse din comitatul Dorset, 
presărată din 4oc în loc de coline 
domoale deasupra cărora zboară ade
sea cîrduri de pescăruși, centrul nu
clear de la Winfrith reprezintă una

niment cu semnificații majore în is
toria tradiționalelor relații priete
nești dintre țările și popoarele noas
tre — domnia sa ne-a declarat că 
opinia publică, cercurile oficiale 
britanice „așteaptă cu deosebit inte
res sosirea conducătorului României 
socialiste, cu convingerea că convorbi
rile purtate și înțelegerile realizate 
vor da impulsuri noi colaborării și 
cooperării anglo-romăne în multiple 
domenii, inclusiv cel al energiei".

Opinii'asemănătoare ne-au fost îm
părtășite de o serie de deputați — 
membri ai Camerei Comunelor și ai 
Camerei Lorzilor — care, pe bună 
dreptate, văd în vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu o contribuție de 
o importanță excepțională la adîn- 
cirea relațiilor româno-britanice.

• Pînă la sfîrșitul deceniului resursele petroliere ale Mării Nordului vor acoperi ne
cesitățile consumului britanic • Roadele unei vaste campanii publice de economi
sire a surselor de energie ® Un domeniu, din multe altele, care evidențiază largi 
posibilități de colaborare româno-engleză • „Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, un eveniment a cărui însemnătate va rămîne înscrisă cu litere ce nu 

vor fi șterse de scurgerea timpului”.
- ---------------------------------însemnări de călătorie ------------------------------------
lajelor pentru ca acestea să consume 
mai puțină energie etc. „Chiar și o 
reducere de 5 sau 10 la sută a con
sumului de energie înseamnă mult 
pentru economia națională" — subli
nia ministrul adjunct al energiei.

Vizitatorul străin are multiple pri
lejuri de a fi martor eforturilor po
porului britanic îndreptate spre so
luționarea problemelor energetice, 
eforturi materializate în instalații 
moderne pentru extragerea petrolu
lui și gazelor de sub apele Mării Nor
dului, in centrale atomo, termo sau 
hidro-electrice, în noi mine de căr
buni. Chiar zilele trecute, cînd ne 
aflam in Marea Britanie cu o dele
gație de ziariști, s-au încheiat lucră
rile de montare a unei uriașe plat
forme de extracție a petrolului din 
zona Ninian a Mării Nordului, operă 
a oamenilor de știință, tehnicienilor 
și inginerilor britanici, a industriei 
constructoare de mașini. Platforma, 
cea mai mare instalație de acest fel 
din lume, cîntărește 601 000 tone ; la 
bază, ea depășește suprafața vestitei 
piețe Trafalgar din Londra, iar ca 
înălțime întrece Turnul Poștei din ca
pitala britanică.

Așa cum ni s-a relatat, în curînd 
va începe să producă noul centru 
minier al țării, cel de la Selby (din 
bazinul Nottingham-Sheffield — Don
caster-Leeds), care va da anual 10

din unitățile care au stat la baza 
programului guvernului britanic în 
domeniul energiei nucleare privind 
realizarea de centrale care să gene
reze mai mult combustibil decît con
sumă. Cînd am vizitat centrul nu
clear. directorul H. Cartwright, ingi- 
nerul-șef R.J. Symes și alte cadre de 
conducere ne-au vorbit atît despre 
preocupările lor de fiecare zi, cît și 
despre relațiile de colaborare stabi
lite cu savanții și cercetătorii români 
din domeniul respectiv. Este o ex
presie, pe lingă atitea altele, a fap
tului că între România și Marea Bri
tanie s-au statornicit și se dezvoltă 
raporturi de prietenie și colaborare 
reciproc avantajoasă, bazate pe ega
litate in drepturi și avantaj reciproc.

De altfel, dl. John Cunningham, 
adjunctul ministrului energiei, a ți
nut să ne precizeze că „într-un do
meniu atît de important pentru viito
rul omenirii cum este energia se 
simte o imperioasă cerință ca să 
se dezvolte o largă și cuprinzătoare 
cooperare internațională". Vorbind 
despre importanța APROPIATEI VI
ZITE DE STAT IN MAREA BRITA
NIE A PREȘEDINTELUI NICOLAE 
CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TO
VARĂȘA ELENA CEAUSESCU. LA 
INVITAȚIA MAIESTĂȚII SALE 
REGINA ELISABETA A II-A SI A 
DUCELUI DE EDINBURGH — eve

Interesul viu față de apropiata vi
zită se îngemănează cu cuvinte de 
elogioasă apreciere la adresa înfăp
tuirilor țării noastre pe plan intern, 
a politicii sale externe de ampla 
deschidere, sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu, a cărui gin- 
dire și activitate politică sînt bine 
cunoscute și larg prețuite și în Marea 
Britanie. „Țara dumneavoastră, sub 
conducerea președintelui Ceaușescu 
— ne spunea deputatul BARNABY 
DREYSEN, vicepreședinte al grupu
lui parlamentar anglo-român — 
are un mare viitor. Ea se dez
voltă rapid și cunoaște progre
se care au uimit lumea. Apropia
ta vizită la nivel înalt este impor
tantă din mai multe puncte de ve
dere. In ceea ce privește relațiile 
bilaterale, care și pînă acum au fost 
bune, vizita va contribui, fără îndo
ială, la ridicarea lor pe trepte și mai 
înalte. Ea va impulsiona totodată mai 
buna cunoaștere și apropiere dintre 
popoarele noastre, marcind astfel un 
aport de seamă la consolidarea cli
matului de înțelegere și cooperare in 
Europa și în lume. Pe planul rela
țiilor internaționale, vizita în Marea 
Britanie a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, remarcabilă personalitate 
a lumii contemporane, se înscrie prin
tre acele evenimente ale căror litere.

consemnate în cronicile istoriei, nu 
vor fi șterse de scurgerea timpului".

Profesorul STAN NEWENS, depu
tat în Camera Comunelor, personali
tate politică și culturală de prestigiu 
din Marea Britanie, autor al volume
lor „NICOLAE CEAUȘESCU — 
OMUL, IDEILE SALE, ÎNFĂPTUI
RILE PE CALEA SOCIALISMULUI" 
și „DE VORBA CU PREȘEDINTELE 
CEAUȘESCU", apărute în edituri bri
tanice, salutînd apropiata vizită a înal- 
ților oaspeți români, ne-a declarat : 
„Președintele Nicolae Ceaușescu a 
făcut mult pentru promovarea destin
derii, a păcii in lume și eforturile 
sale considerabile în această direcție 
au dat și continuă să dea roade. 
Declarațiile sale privitoare la faptul 
că împărțirea lumii în blocuri opuse 
reprezintă un anacronism, ca și cele
lalte luări de poziție ale sale in pro
blemele majore ale vieții internațio
nale, au contribuit enorm la crearea 
unui climat propice de înțelegere, 
colaborare și apropiere între po
poare. De aceea, am considerat că 
este bine să prezint opiniei publice 
britanice, care urmărește cu interes 
acțiunile României, ale președintelui 
său, gindirea și activitatea politică a 
țării dumneavoastră și a conducăto
rului său, cu convingerea că voi con
tribui la mai buna cunoaștere și 
apropiere dintre popoarele noastre. 
Sînt ferm convins că vizita va da 
relațiilor anglo-romăne un puternic 
imbold. Personal, pregătesc un alt 
volum consacrat tării dumneavoastră, 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care să înfățișeze -la zi» rezultate
le eforturilor României pe calea 
progresului economic și social, con
tribuția de excepțională însemnătate 
a conducătorului României la aceste 
înfăptuiri, la pacea lumii".

La rîndul său, lordul AUCKLAND 
a ținut să sublinieze : „Am cunoscut 
România și am admirat nu numai 
frumusețile ei, dar și oamenii săi, 
poporul dumneavoastră. Președintele 
Nicolae Ceaușescu este un proemi
nent om politic, a cărui activitate 
perseverentă joacă un rol de foarte 
mare importanță in normalizarea și 
îmbunătățirea relațiilor dintre state. 
Personal, salut vizita președintelui 
în tara noastră, considerind că, deși 
avem sisteme social-politice diferite, 
între cele două state există multe 
lucruri comune, pe această bază pu- 
tindu-se dezvolta o cooperare fruc
tuoasă în diferite dom'enii. Sper și 
sînt convins că vizita va contribui la 
consolidarea și lărgirea relațiilor 
anglo-romăne".

Nicolae PLOPEANU

ORIENTUL 
MIJLOCIU
• Declarațiile președintelui 
Egiptului • Convorbiri iorda- 

niano-sudaneze
CAIRO 7 (Agerpres). — într-o 

cuvintare rostită la Ismailia. cu oca
zia împlinirii a trei ani de la redes
chiderea Canalului Suez, președinte
le Egiptului, Anwar El Sadat, a 
reafirmat că dorește pacea si nu o 
reglementare separată, informează 
agenția M.E.N. Pacea în Orientul 
Mijlociu, a spus cl, nu poate fi in
staurată fără solutionarea problemei 
palestiniene. Șeful statului egiptean 
a reamintit faptul că, la convorbirile 
de la Ismailia, părțile egipteană și 
israeliană au avut păreri diferite în 
problema palestiniană. Egiptul, a 
adăugat el. a respins planul premie
rului israelian, Menahem Begin, pri
vind acordarea autonomiei malului oc
cidental al Iordanului și coridorului 
Gaza, deoarece acceptarea lui ar fi 
însemnat recunoașterea ocupației 
israeliene si a legalității acesteia.

Președintele Egiptului a spus, tot
odată. că nu consideră inițiativa sa 
încheiată, dar convorbirile militare 
vor rămîne în suspensie pînă cînd 
Israelul își va modifica poziția sa 
rigidă.

AMMAN 7 (Agerpres). — Președin
tele Sudanului. Gaafar El-Nimeiri, 
a avut, la Amman — în cadrul ac
tualului turneu pe care îl efectuează 
într-o serie de state în calitate de 
președinte al Comitetului de solida
ritate arabă — convorbiri cu regele 
Hussein al Iordaniei, consacrate. în 
principal, examinării modalităților și 
căilor suscceptibile să conducă la 
consolidarea unității țărilor arabe și 
la reunificarea rindurilor acestora.

Comunicatul dat publicității la în
cheierea întrevederilor dintre cei doi 
șefi de stat relevă că președintele 
Nimeiri l-a informat pe suveranul 
hașemit despre rezultatele actualului 
său turneu — al doilea la un interval 
de o lună — și despre convorbirile 
avute cu conducătorii de stat din 
Qatar. Emiratele Arabe Unite. Bah
rein și Kuweit, precum și asupra 
perspectivelor misiunii ce i-a fost în
credințată de Liga Arabă. Au fost 
abordate, de asemenea, principalele 
aspecte legate de pregătirea si con
vocarea unei reuniuni la nivel înalt 
cu participarea șefilor de stat si de 
guvern din țările membre ale Ligii 
Arabe. In acest cadru, regele Hussein 
a expus președintelui Nimeiri poziția 
Iordaniei față de problemele care 
preocupă lumea arabă și a prezentat 
o serie de propuneri pentru agenda 
viitoarei reuniuni la nivel înalt.

• CONTROVERSA 
MEDICALĂ. Restricțiile ex
cesive impuse în general de 
medici bolnavilor de ficat 
sînt cel puțin inutile, dacă 
nu chiar dăunătoare ; este re
comandabil ca terapeutica ba
zată pe un regim alimentar 
foarte sever, pe repaus absolut 
și pe uzul masiv de medica
mente să fie revizuită. Aceste 
aprecieri au fost făcute de cu
rînd în fata presei de directorul 
Institutului de cercetări medica
le de pe lîngă Universitatea din 
Napoli. Repausul absolut, de 
pildă, este doar o „tortură" 
inutilă, necesară fiind numai o 
reducere a activității fizice, 
pentru a nu forța organismul. 
Marea majoritate a medicamen
telor prescrise pentru hepatită 
virală acută sau cronică — al 
căror număr este în continuă 
creștere — sînt și ele inutile. 
Este absolut necesară deci înlă
turarea tuturor prejudecăților 
care persistă in tratamentul a- 
cestei boli atit de răspîndite, 
conchide specialistul italian.

• UN MUZEU AL 
TRADIȚIEI CINEGETICE 
va fi amenajat în parcul Lazi- 
enki, din Varșovia. Pe o supra
față de expunere de 720 mp 
va fi prezentată evoluția vînă- 
torii pe teritoriul Poloniei. O 
primă secție va adăposti, intr-un 
sistem de peșteri, exponate 
ilustrind practicarea vînătorii 
din cele mai vechi timpuri pină 
in evul mediu : topoare din 
silex, arcuri, lănci, arbalete ș.a. 
Cea de-a doua secție va reuni 
arme de vînătoare aparținînd 
perioadei cuprinse între epoca 
Renașterii și cel de-al doilea 
război mondial. în fine, ultima 
secție a muzeului va prezenta 
animale și păsări împăiate.

• PAHIDERME FOT
BALIȘTI? Amatorii de fotbal
din Kenya au asistat la 
o competiție cu balonul rotund, 
unică în felul său. O echipă 
locală a hotărit să ofere 
spectatorilor un joc inedit, 
alegîndu-și drept adversari o 
formație alcătuită din elefanți. 
Primul meci a fost experimen
tal și s-a desfășurat, după opi
nia celor prezenți, intr-un spi
rit amical. Ceea ce i-a încurajat 
pe inițiatori să persevereze...

• DE CE A APUS CI
VILIZAȚIA MAYA? bu
zele decăderii bruște, după 1 500 
de ani de dezvoltare, a culturii 
maya continuă să rămină o e- 
nigmă, în ciuda strădaniilor oa
menilor de știință de a găsi o 
explicație. O nouă teorie a fost 
recent formulată de către ame
ricanul Gerald Olson, specialist 
în probleme agrare. Analizînd 
probe de sol din Yucatan, aria 
de dezvoltare a civilizației ma- 
yașe, el a constatat că acest sol 
era secătuit de substanțe hrăni
toare. Savantul american este 
de părere că mayașii au cultivat 
pămintul în mod intensiv, siliți 
de creșterea continuă a popu
lației. Neluînd nici un fel de 
măsuri de prevenire, pămintul 
cultivat de ei a devenit sterp, 
neroditor, privîndu-i astfel de 
baza subzistentei.
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